
















































 

 1 9من  1صفحة إدارة السيدة زينب التعليمية               القاهرة                      حممود سعيد       مهدى 

 
                                            

 
            

 
 

                ؟ مــا مفهــوم الديـن فـي التصـور اإلسالمـي )1(س

¿¿  W?O�UL��ô«Ë W?�œUB��ô«Ë W?O�UO��« …U?O(« r?EM� Íc?�« ÍËU?L��« Z?NM*« u??�  ¨ W?O�UI��«Ë 

       �b�« � “U?� t?F��« �s?��� �s?��Ë …d�ü«Ë UO�?c��»  t?�wI� …d�ü«Ë UO�b�« �   
               ؟ مـاذا تعـرف عـن الشيوعيـة) 2(س
¿¿ ?B� u?�?I��« —u??I� ÍœU?K� Âu?J�≈ v? —u??B��« «c??� —U??N�« b??�Ë  ÆÆ …œU?� …U?O(« Ê√Ë ¨ �« œu?�Ë —U 

       t??F��� �s??Ó* W?�U�œ Á—U?���« s?J1 ôË  Æ 
              امــأل مـا يأتــي :) 3(س
¿¿  1≠ �« …d?D� vK� l?L�:«Ë ÊU?��ù« ¡U?I�� b?O�u�« ÊU?LC�« u??� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  

        2≠ Æ…U??O(« —u??�√ r??EM� Íc??�« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ u?� w�ö�ù« —u?B��« w?� s?�b�«  
 ارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة اخلاطئة.ضع عالمة صح أمام العب 4س

1≠  s�b�«Íc�«             Âö�ù« u� bL� q�� WI�U��« q�d�« vK� ‰e�                   ®        © 

2≠          5MOF� Â«u�_ W�U�  ôU�— X�U� W9U)« W�U�d�« q�� WO�ù«  ôU�d�«   ®        © 

3≠  u� �« ZNM�Íc�«  UMN�u��  WO�UO��« UM�UO� ¡UM�W�œUB��ô«Ë WO�UL��ô«Ë          ®        © 

 ©© »�ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆËÆÆÆÆÆÆÆÆÆ � ”UM�« —u�√ t�u�Ë rJ� Íc�« u� s�bأكمل ما يأتي  5س
 هات أية تدل على أن اإلسالم دين احلق . 6س
¿¿ �UF� ‰U�  ©©    tM� q�I� sK� UM�œ Âö�ù« �� m��� s�s�d�U)« s� …d�ü« � u�Ë   ®® 

 

                                                                                                                                                                  
 

 

             ؟   الفــرق بيــن منهـج اهللا ومناهـج البشــر   مــا )  1(س

¿¿ Æ W?��U� W?O�U� W?IOI� u?N� �« Z?NM� U?�√ W?�KI��Ë …d?OG�� d??A��« Z?�UM� 
           ؟   نتائــج أن يعيـش النــاس وفـق منهـج اهللا تعالـى   مـا )  2(س
¿¿ �� l?� o?�«u� w?� «u?�U�Ë r?N�ö�√Ë r?N�UO� «u?LE�MÆ Êu??J�« s? 

ا إ تركـت فيكـم مـا    " لقـد   )   قـال رسـول اهللا (   )  3(س
ً
  ن متسكتـم بـه لـن تضلـوا أبــد



 

 2 9من  2صفحة إدارة السيدة زينب التعليمية               القاهرة                      حممود سعيد       مهدى 

                ??��U¢ w?�M�Ë �« »  ÆÆÆÆø Y?�b(« «c?� s?� X?LN� «–U?�     

¿¿ Æ t?�u�— W?M�Ë �« »U?�� w?� œu?�u� �« Z?NM� Ê√  

                              v?�UF� �« b??O�u� u?� s?�b�« ”U�√ Æ ¿¿          ؟ أسـاس الديـنمــا ) 4(س
 ) امــأل مـا يأتــي :              5(س  

  ®¿©  1≠ Æ Êu??J�« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ l?� o?�«u� w?� ÊU?� �« Z?NM� l��« �s?�� 

        2≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ �« Z?NM� U??�√ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ d?A��« Z?�UM�  Æ 
 ج البشر وحدها إلقامة حياة مثالية . وضح ذلك ال تكفى مناه   6س

 ZzU�M�«Ë œu�u�« …dD�Ë ÊuJ�« sM� s� ÂUB� � ÊuJO� dA��« lM� s� ZNM� � ÊU��ù« ‘U� «–≈ ¿¿ 

      Æ «b� WLO�Ë ÊuJ� Ê√ b�ô    

                                                                                                                                                     
 

                ؟   مــا املقصـود بالتوحيـد )  1(س
¿¿  u??��� r?� ¨ t?� p?�d� ô b??�√ b?�«Ë �« Ê√�� r?�Ë b?K�� r?�Ë b?�uÆ b?�√ «�u??H� t?� s?J   

سلــم) مـاذا 2س©
ُ
               ؟ عالقـة التوحيــد بسلوكيــات امل

¿¿ l??� ÊU?��ù« ÂU?I��« «–≈ W?�u� W?�öF�«  �« ”U?M�« l?� t?�UO�uK� w?� ÂU?I��«  Æ 
               ؟   العالقــة بيـن التوحيــد واحلريـة   مــا )  3(س 

¿¿  �«� b?O�u W??�d�K� s??�d� ¨b??O�u��  ÊU?��ù«?�d� tÆ t?��d( œö??O� u?� 

ا ؟   ـ ) متــى يكـ 4(س 
ً
سلــم موحــد

ُ
 ≈–» ¬�?Æ t?� p??�d� ô b?�«Ë �« Ê√ s  ¿¿     ون امل

              )  أو عالمـة  ( × ) ؟  √ ) ضـع عالمـة (   5(س  
¿¿  1≠ ��u?I� Ê√ b?O�u��U� b?BI‰ �« ‰u�— b?L� �« ô≈ t?�≈ ô Æ                  ©         ® 

        2≠ UL��«  ôU�d�« q??� b??O�u��« v?�≈ X??�œ W??�ËÆ                                     ©       ®      

        3≠    ÆW?�d(«Ë bO�u��« 5� W�ö� ô                                                                ©          ® 

                                                          

                                                                                                                                                    
 

           ؟ املقصــود بالعبــادة فــي اإلســالم    مــا  ) 1س( 
 ¿¿ŸU??��≈ w?� ?NM�b�« —u?�√ q?� � �« Z X?O��« © U?O�ˇ  qLF�«ˇ ¨ ®ÆÆ o?�dD�« 

         �« W??��«d�Ë r� …d??O��Ë …d??OG� q?� w?�Æ 
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            ؟ملؤمــن  غيــر ا اهللا تعالـى   كيـف يكافـئ   ) 2س( 
¿¿ Ád??H� v??K� V??�UF�� …d??�ü« w??�Ë j??I� U??O�b�« w?� …Q??�UJ*« Æ 

     ؟   مـل جيــب علـى املسلميـن الع ـاذا  مل   ) 3(س
¿¿ Âb??I��«Ë …œU??O��« r?� Êu?J�Ë r??�œu�Ë «u?II� v?�� Æ 

              ـن ؟ــون مكافــأة اهللا تعالـى للمؤمكيـف تك )4(س
¿¿  ÕU?�M�«Ë W?�B�«Ë ‰U?*U� �« t??��UJ� U?O�b�« w?��� …d?�ü« w?�ËW?M'« �« t?K�b                            

 �??Æ q?L� q?� w?� �«  U??{d� ¡U??G��« u¿¿   ؟ عنـى الشامــل للعبــارةامل اـم )5(س
              امــأل مـا يأتــي : ) 6س(   

¿¿   1≠ © �« ‰u?�— ‰U??� Ê≈ ®  �«r?�b�√ q?L� «–≈ V� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ  Æ 

        2≠ �≈ W?JKN��� s?� W?O�ö�ù« »u?FA�« ‰u��� ÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆMF*U� X?KL� –≈??K� q??�UA�«  v Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ 

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة اخلاطئة. 4س 7”

1≠ ®                   ©                UO�b�« —u�√ q� � t�Ë �« ZNM� ŸU��≈ w� Âö�ù« � …œU�F�« 

2≠ s�(« Á¡«e� rK�*« c�Q� ®                   ©                                               …d�ü« UO�b�« � 

                    

            
 

سافـر ؟  ) 1س( 
ُ
 اإلســالم الصــالة علـى امل

َ
ــل

ّ
ه

َ
             كيـف س

¿¿ ��Ë ¨  j?I� s?O�F�— ¡U?AF�«Ë d?BF�«Ë d?NE�« w?KBO� d?BI�U�K� ÕU?�l?L'« d?�U�L 

         Æ ¡U??AF�«Ë »d??G*« s?O� l?L'« p?�c�Ë d??BF�«Ë d?NE�« w?�ö� s?O�  
            مــا شــروط القصـر ؟ )2س(

¿¿ 1≠  ÂU?�√ W??�ö� s?� b?�e� ô …b?* d?H��« w?� W?OM�«Æ 

        2≠  d?H��« W??�U��81  uKO�  Æd?��Q� ��             3≠ d?BI�« Æ j?I� W?O�U�d�« …öB�« w?� 
      ؟ متـى يكـون اجلمـع بيـن الصالتيــن )3(س 

¿¿ 1≠ f?LA�« V?OG� q?�� Ë√ d?NE�« …ö?� X?�Ë q?�� Àb?� «–≈ d?H��«  Æ 

      2≠  Æ W?IA� i?�d*« l?�u� «–≈ ÷d?*«           3≠ Æ Ãu??K��« r?�«d�Ë `?�d�«Ë œd?��«Ë d?D*« 

       4≠ Âu?�  ÃU?(« w?KB�� W?�d� ®…d?/ © b?��� w?� r?�bI� l?� d?BF�«Ë d?NE�« 

           ® W?H�œe*« © w?� d?O�Q� l?� ¡U?AF�«Ë »d?G*«Ë Æ 

  s?O��U�≈Ë b?�«Ë Ê«–Q� Êu?J� l?L'« ©W?KI��� W?�U�≈ …ö?� q?J� ® Æ    ملحوظــة: 
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              ؟ أنــواع اجلمــع اـم )4(س

¿¿ 1≠ d?NE�« l?� t?��Ë q?�� d?BF�« w?KB� r?�bI� l?�  Ë ¡U?AF�«l?� »dG*« Æ 

        2≠  w?KB� d?O�Q� l?� d?NE�«?�b?F   l?� t?��Ë d?BF�«Ë»dG*«  l?�¡U?AF�« Æ 

          »�Æ j?I� W?O�U�d�« …öB¿¿  ؟      الصلــوات التـي تقصـر يف السفــرمـا  )5(س

            ��?u?KO�   Æ d??��Q� d 81  ¿¿   لتـي تقصـر فيهـا الصــالة ؟ كـم املسافـة ا   ) 6س( 
ا للقبلـة ثـم دارت السفينـة  ؟ )7(س 

ً
 صلـى فـي سفينـة متوجهـ

ْ
ـن

َ
              مـاذا يفعـل م

¿¿ Æ W?MOH��« X?N�u� Y?O� t?�ö� w?� d?L��� 
 اإلسـالم كي   ) 8س( 

َ
ــر

ّ
س

َ
               ؟ علـى العاجـز  الصــالة    ـف ي

  ¿¿  U�??F�DCL� l?D��� r?� «–S� U�??��U� w?KB� U�??LzU�  …ö?B�« s?� e?�� �s?��  Æ 

                                                                                                                            
         

 ـح علـى اخل ) مــا شــروط املسـ 1س©
ُ
           فيـن ؟ ـ

¿¿ 1≠ )« f?���? s?OH Æ W?OzU� …—U?N� v?K� s?O�—u'« Ë√Æ r??LO��« b??F� `?�*« “u?� ô 

        2≠ U�??JO� «�d??�U� »—u??'« Ë√ n?Ô)« Êu?J� Æ 

        3≠  »—u??'« Ë√ n??�?)« d??���Æ s??O�FJ�« l??� Âb??I�«  
           ؟   ت املســح مبطــال ) مــا  2(س
¿¿ 1≠ �� U??� ÀËb??�q??�G�« V??�u  W?�UM'U� ©ˇ («Ë i??O�« ”U??HMˇ �« ® …œôuÆ 

        2≠ )« l?K� Ë√ s?OH�?≈� ÀËb?� Ë√ U?L�b� U?LNO� ‚d? Æ           3≠  Æ`?�*« …b?� ¡U?N��« 
فيــ   ) 3(س  

ُ
     يــن ؟ ن أو اجلورب مــا املــدة التـي جيـوز فيهـا املسـح علـى اخلـ

¿¿  r??OILK� W??KO�Ë U�??�u�Ë d??�U�LK� s??NO�UO�Ë ÂU?�√ W?�ö�  Æ 
              ؟ مبطــالت الوضــوءمـا  )4(س

¿¿ 1≠  `?�d�«Ë j?zUG�«Ë ‰u?��U� s?OKO���« s?� Ãd?� U?� q?�Æ 

        2≠      Æq??zU� ÊËb?� q?�UM��« u?C� f??�            3≠ ‚d??G��*« Âu??M�« Æ 

        4≠ Æ Z??M��U� ¡«Ëb??�« Ë√ ¡U??L�ù« Ë√ d?J��U� q?IF�« ‰«Ë“        
فيــك كيـف )5(س

ُ
              ؟ متسـح علـى خـ

¿¿ MLO�« b?O�« l?�U�√ l?{ËÈd?�O�« l?�U�√Ë v?MLO�« q?�d�« n?�?� Âb?I� v?K� W?KK�� v Âb??I� v?K� 

    O�« q?�d�« n??�?� Èd??� Æ `??�*« b??M� …b?�«Ë …d?0 w?H�J�Ë s?O�FJ�« ‚u?� ‚U?��« v?�≈ l?�U�_U� d?1 

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة اخلاطئة. 4س 6”
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¿¿1≠                                                     UNFO� …öB�« w� dH��« � dBI� ��« …öB�«         ®            © 

      2≠       …dzUD�« ÁU&« �G� u� v�� t�U&« �G� ôË vKB� …dzUD�U� d�U�*« d�U� «–≈       ®             © 

      3≠  UNO� dBI� ��« dH��« W�U�� ÊuJ� Ê√ V�81                           d��Q� «�� «uKO�      ®              © 
 حكم من أراد أن يتوضأ وقد وضع جبرية بعد كسر ذراعه؟ما  7س

…��'« l{u� 5K�d�« q�� vMG�Ë …��'« vK� `��« ÕU�√ ¿¿ 

 

                                                                                                                                 
 

             غــزوة حنيــن ؟   متـى حدثـت   ) 1س( 

¿¿  8  U?N���Ë ?�W?�UN* …Q??ON� W?�dH�« Ê√ U?�√— ® n??OI�Ë Ê“«u?� © w?�K�� Ê√ 

         r??�œb� œ«œe?� Ê√ q??�� s?OLK�*« Æ 
   ) 2س( 

َ
ا لقبلتـي ( هـوازن وثقيــف ) م

ً
 كــان أميــر

ْ
            ؟  ؟ وبــم أشــار عليهــم  ــن

¿¿  ���√ ÊU??�¨ U�??�U� s??O�ö� “ËU��� ô Ád??L� ÊU??�Ë ® ·u??� s??� p??�U� © r?? r??NOK� —U??�√ 

         ¡U?�M�«Ë œôË_« »U?�D�U�K� r??�eH�O� t?�uJK1 U?� q?�Ë�I�« v?‰UÆ 
  )  ذا فعـل الرســول (   ـا م   ) 3(س

َ
لِــم

َ
     ؟   خبــروج ( هوازن وثقيف) إلـى مكـة عندمــا عـ

¿¿  Ãd??�© ‰u?�d�«  g?O� r?NO�≈ ®  U�??H�√ d??A� U??M�« Áœb??� m?K�� Æ 
              ؟ فــر املسلميــن فــي بدايــة املعركــة ذاـامل )4(س

¿¿  Íœ«u??�« ¡«—Ë s??� ÂU??N��U� r??NOK� «u??�UN�« s??O�dA*« Ê_Æ             

            ��?s?OF�—√ ¨ œôË_«Ë ¡U�M�« s?� ·ô√ W ¿¿  ؟  ك املشركــون بأرض املعركــةـرذا تمـا )5(س

s?� U�?H�√ s?�dA�Ë W?F�—√ ¨ r?MG�« s?� U�??H�√  Æ W??CH�« s?� W?O�Ë√ ·ô√ W?F�—√Ë q??�ù« 

              ؟   مــاذا فعــل املشركــون بعــد هزميتهـم فـي حنيــن   ) 6س© 

¿¿  © ‰u?�d�« r??�d�U�Ë n??zUD�U� «u??MB%  ®  W?KO� …d??A� f?� Æ 
              ؟  كيــف استطـاع العبـاس أن جيمـع املسلميـن حـول الرسـول بعــد فرارهــم )7(س

¿¿ ?K�Q� ÈœU?�Êu?LK�*« œU?F� …d?L��« »U?��√ U?� —U??B�_« d??AF� U?� t?�u� v Æ 

 اخلاطئة.ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة  8”

1≠  WM� 5M� …Ëe� X�b�8                                        ?�                                                    ©    ® 

2≠  gO'« b� ÊU��  5M� …Ëe���«  dA�� UH�√s        5LK�*«                                 ©  ® 

3≠  ‰u�d�« —UB� dL��«�K5�dAL                   WKO� …dA� f� nzUD�« �        ®                © 
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4≠                                                           dBM�« »U��Q� c�_« �≈ u�b� Âö�ù«    ®                © 

5≠             5M�R*« ÁœU�� rN� �« dBM� �« œuM� WJzö*«                                ®                © 

 

 

        
   ) 1س( 

َ
            ؟   ــن هــو العباس بن عبد املطلب م

  ®¿© © ‰u?�d�« r??�� u?�   ®© ‰u?I� ÊU?J� Á—�b??I��Ë t?�b�1 ‰u?�d�« ÊU?�Ë  ∫ ®  

         ��« w??� U�??��d� ÊU?� ¨ ¢ w??zU�¬ W??OI� «c??� ¢©  ‰u??�d�« d??L� s?� s??  ®Æ 

         U??� t??�ö�≈ r??�J� ÊÆW?J� `?�� w?� ô≈ t?�ö�≈ s?KF�� r?�Ë W??J� w??� u??�Ë 
            ؟  مواقفــه العظيمــة   مــا   ) 2س( 
  ®¿©  1≠  r?OE� —Ëœ t??�Æ W??O�U��« W??�IF�« W?FO� w?�  

         2≠ « v?K� ÈœU?� s?OM� Âu?� w?� ‰U?�IK� ÊuLK�*« œU??F� —u?N'« t?�uB� s?OLK�*Æ 

         3≠ ∫ ‰u?I� ”U??�F�« b??� »U?D)« s?� d?L� l?�— ® …œU?�d�« © ÂU??� w?� 

          r??F� w?I���� Âu?O�« U?�≈Ë r??NK�« ¨ U?MF� u?�Ë p??O�M� w?I���� U?M� U?�≈ r??NK�« ¢ 

            p??O��??M� ¢ U??MI�U�Æ d??D*« ‰e ® s?O�d(« w?�U� © Êu?LK�*« t?OK� o?K�√Ë 
فــن تـى  م   ) 3(س

ُ
      ؟   توفـى وأيـن د

  ®¿©  ÂU??� v?�u�32 ÊU?H� s?� ÊU?L�� W?�ö� w?� ?�  …—u??MÔ*« W??M�b*U� s??��œË Æ 

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة اخلاطئة. 4”

1≠ � b� Âu� —                    rK�√ b� sJ� �Ë 5LK�*« b� � «��√ ”U�F�« l�Ë              ®                    © 

2≠                                                          »UD)« s� dL� bN� � ÊU� œU�d�« ÂU�                              ©       ® 

3≠  ”U�F�« v�u� WM�32M�b*U� s�œË ÊUH� s� ÊUL�� W�ö� � ?�W     …—uM*«                            ©        ® 

4≠ �– bF� «ËdB��« r� 5M� W�dF� ‰Ë√ � ÊuLK�*« ÂeN�«p                                             ®                     © 
 : يأتي فيما ختري اإلجابة الصحيحة من بني القوسني 5س

1≠  ”U�F�« „—U�� «b�ù«œ  ‰u�d�« l� —UB�_« ¡UIK��    Âu�    —b�   ©≠  b�√ Âu�≠  ®   WO�U��« W�IF�« WFO� 

2≠                         Âu� t�ö�≈ ”U�F�« sK�√                                      ˇ    WJ� `�� ©®  5M� Âu� ˇ   WO��b(« `K� 
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�            ∫ احلديث األول  

� 


 �WM� v�Ë r�dJ�« Ê¬dI�« � œu�u� …UO�K� �« ZNM� Ê√‰u�d�« rK�Ë tOK� �« vK  معىن احلديث

                               sL� ¡U� U0 p�9  …d�ü«Ë UO�b�« ö� «b�√ «uKC� s� WOM�œ rO�UF� s� WM��«Ë Ê¬dI�« � 

 
 � �   : الثانياحلديث 

 

 Y� n�dA�« Y�b(«   5LK�*« �� s� ÊU� u�Ë v�� qLF�« � ÊUI�ù »u�Ë vK� 

�«Ë W�B�«Ë ¡«d��«Ë ‰U*U� UO�b�« � t��UJ� v�� tKL� sI�� Ê√ V�O� …d�ü«Ë UO�b�« � tOK� t�O��Ë ÕU�M

 t� ”UM�« V�Ë  qLF�« � oO�u��«ËÆ 

 ��∫  احلديث الثالث

 Ë√ n)« vK� `�*« vK� ÊU��ù« UNO� “u� ��« …b*« ‰u�d�« `{u� Y�b(« «c� � 

 Ë ÂU�√ W�ö� v�Ë  …��'« f�� ◊dA� jI� WKO�Ë Âu� …b* `�*« t� “u� rOI*« ÊU��ù« U�√ d�U�LK� rNOKO� 

Æ q�U� ¡u{Ë bF� Í√ WOzU� …—UN� vK� 5H)« 

 

 

 
 

�        احلديث الرابع :







� vKBO� U�dBI� …öB�« W�U�≈ d�U�LK� qN� b� Âö�ù« Ê√ ¡UAF�«Ë dBF�«Ë dNE�« s� ö� «dB 

       5� lL'« d�U�LK� ÕU��Ë  UF�— l�—√ s� ôb� jI� 5�F�—w�ö� ¡UAF�«Ë »dG*« 5�Ë dBF�«Ë dNE�«
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      ) ؟   ـ مــاذا تعــرف عــن ســوق ( عكــاظ   ) 1(س
¿¿  W?J� w??� ÂU??I�� ‚u??��?� Æ o??O�d�« t?O� ŸU?���Ë d?FA�« t?O� b??AM��Ë l??K��« t??O� ŸU??�   
      ؟   السيــدة خدجيــة مــن حكيــم بـن حــزام مــاذا طلبـت    ) 2(س

¿¿ ® W?�—U� s?� b?�“ © U?� Èd??��U� U?N��b� v?K� Âu?I� U�??�ö?� U?� Íd??�A� Ê√ 

           r?�—œ W?zULF�—Q�W??�b� t?��b�Ë   © ‰u??�dK�  ®Æ 
ا   املوقــف الــذي جعــل الرســول (     مــا   ) 3(س

ً
      ؟  ) تبنـي زيــد

¿¿ U?�bM�  —U??��√ b?�“ ©®  Ê√« l??� v?I��  © ‰u??�d�  ® t?K�√Ë t??O�√ v?K� t?KC�ËÆ 

 التـي تزوجهـا زيــد بــن حارثــة ؟   ) 4(س
ْ
ــن

َ
   ® w?�M�« W?M{U� s?1√ Â√ s?� ÃËe?�  ©  ¿¿    م

b?�“ © X?O� v?K� œœ�� w?�M�« ÊU?�Ë ®   Æ t?OK� n?DF�Ë ® W?�U�√ © t??M�« q??�I�O�  

 �W?�UB� r?NOK�  —U??�√ ¨ U?NK�_ …—U?�“ w?� t?�√ X?�U ¿¿     خلــص قصــة زيــد فـي سطــور ؟  ) 5(س  

 d??�√Ë s?OI�« w?M� s?�  w?� t?��U�Ë Âö??G�«   r??K�√ ¨ �U??J� ‚u?�  © ‰u??�d�« X??O� w??� ® 

 Âö??�ù« q??�œ �s??�� l??�«— t??�√ ÈËd??��Ë ¨ÈËd??��Ë  w?�U� t??�√��Æ Âö??�ù« q??�œ �s?? 
     مــا دور زيــد وزوجتـه فـي غــزوة بــدر ؟ ) 6س(

¿¿  b??�“ ÂU??N��« œb??���??�b?�U:« w?I��� U?N��d� q??L% s?1√ Â√Ë s??O�dA*« v?�≈s Æ Õ«d??'« b??LC�Ë  
      ؟ فـي بــدر وأحــد فمــاذا حــدثأراد ( أسامـة ) اخلــروج  )7س(  

¿¿  w?�—b??� ?K� d??�√d??OG� t??�Q� Áb??�«Ë t??FM�√Ë ÃËd??)« v Æ t?I�d� œU??N'«Ë  w?�Ëb??�√ ÁU??D�√ 

       �Q� ‰U??�I�« Ê«b??O� v?�≈ Ãd??�Ë U�??�—œË U�??HO� Áb??�«Ë o??HÁu??FM�√Ë t?OK� Êu??LK�*« Ÿu??�d�U� 

       d??A� W??�œU(« w??� ÊU??�Ë U�??M�e� œU??F� Æ 
ا إلـى حــدود الشــام )  ملــاذا أرســل الرســول (    )8(س

ً
      ؟   جيشــ

¿¿   g?O'« ¡«d??�√ Ê√ s??K�√Ë W??O�ö�ù« W?�Ëb�« œËb??� s??O�Q�Ë ÂËd??�« W?�—U;“ © r?�® W?�—U� s?� b?� 

         V?O�√ ÊS?� ® V?�U� w?�√ s?� d?HF�� © V?O�√ ÊS?� Æ ® W??�«Ë— s?� �« b??�F� © 
      متـى وقعــت غــزوة مؤتــة  ؟   ) 9(س

¿¿  8 Æn�√ �zU� vK� b�e� ÂËd�« gO�Ë ·ô¬ WFC� “ËU��� ô 5LK�*« gO� ÊU�Ë ?� 

 �Æ s??O�O�U� s??OMO�Ë s?�e� V??KI           ¿¿     اد أبيــه ؟كيـف تلـقى أسامـة نبــأ استشهـ  )10(س
     ) علـى رأس اجليـش حملاربـة الــروم ؟ ملــاذا خــرج الرســول (   )11(س 

¿¿ÂU??A�« W?O�U� s?� œËb??(« s?O�Q�Ë W??�R� ¡«b??NA� —Q??��    Æ 
      ؟ مكــة  ) قــراره بفتــح    اختــذ النبـي  (   ــاذا  مل   ) 21(س

¿¿ _ Ê« l??� W??O��b(« `??K� X??CI� g?�d�  © ‰u??�d� Æ ® 
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     ؟ مظاهــر نقــض قريــش لصلــح احلديبيــة مــا  )31(س

¿¿W?KO�� g?�d�  b?�U�  ©d??J� w??M�  ®W?KO�� v?K�  © W?�«e� ® s?OLK�*« W?HOK�Æ 

 ô¬ …d??A�Æ·  ©¿®                                 ؟ جيــش املسلميــن  دكــم كــان عــد ) 41س(
     ؟ صِــف مشهــد اجليـش اإلسالمـي وهـو يتجـه إلـى مكـة  ) 51س(

¿¿¡«d?�B�« V?�UM� e?� lz«— b?NA� «© ‰u?�d�  ®ÆW�U�√ tHK�Ë ¡UCO��« t?�KG� vK� 
ــب النبـي  (  اذكـر حادثتيـن ت  )61(س

ُ
      .  ) ألسامـة   ـدالن علـى ح

¿¿1≠   © w?�M�« q?�œ W?J� `?�� w?� �O� W?�FJ�« ®�b�� r?�Ë w?KB�Æ W?�U�√ ô≈ t?F� q? 

     2≠ ©  w?�M�« n?K� W?�U�√ »u?�—   ® W?O�Ëe�*« …√d??*« W?B�Ë W?J� `?�� w?� Æ 
      .اذكرهــا  ....املــرأة املخزوميـة دروس ومواقـفقصــة فـي  )71(س

¿¿1≠ ô W??�U�√ V??��© ‰u??�d�« V?�� vK?� d??�R�    ®  �« W??LKJ�Æ 

     2≠ b?� w?� l?HA� Ê√ w?G�M� ô © ‰u??�d�« W??�«b�Ë �« œËb??� s??�   ®Æ 
     ؟ كــم عمــر أسامــة فــي يــوم حنيــن )81(س

¿¿?�œU��« � ÊU?� WA� d?L� s?��M�« l?� U?NO� Ãd?� …Ëe?� ‰Ë√ X?�U�Ë Ád? ©®Æ  
      ؟ ) فـي يـوم حنيـن مــا املوقــف الــذي أضمــره النبـي (   )91(س

¿¿u?� K� «�b??zU� W??�U�√ s??OF� gO�  «Ëe??G�« Èb??�≈ w?� Æ 
     ؟وغــزوة حنيــن  مــا الصلــة التـي تربــط بيــن فتـح مكـة  )20(س

¿¿ b?F�� Ê“«u??� W?KO��  œ«—√ W?J� `?� s?OLK�*« W?�—U� U?NF� n?�U%Ë     nOI� ©ˇ  d??B�ˇ ® r??A�                  
     " موقـف النبـي يـوم حنيــن درس لقــادة العــرب " ........ دلــل علــى ذلــك . )21(س

¿¿ Êu??LK�*« d??� U?�bM� „d?�� r?� U�??��U� q??� q??� t??�UJ� w?�M�«∫ ‰u??I�  

          �√ �w?�≈ «u??LK� ¢ ô w?�M�« U? V??KD*« b??�� s??�« U??�√ »c??� ¢Æ 

   �??u??� «u?��� s??�c�« s??� «�b??�«Ë W??�U�√ ÊU‰¿¿    ؟ ـا بطولــة أسامــة يــوم حنيــنمـ  )22(س

     © w?�M�«   ®«u?�U�Ë s??OM� Âu??� Æ W??�U�B�« —U??��Ë W??�U�√ r??NM� U�??M�R� d??A� b??�√                               
     مــا الــدروس املستفــادة مــن غــزوة حنيــن ؟ )23(س 

¿¿1≠  d??BM�« »U??��Q� c??�_«2ˇ  W??�K�_«Ë œb??F�U� —Ëd??G�« Âb??�3ˇ s??� —«d??H�«   d??O�� V??�– ‰U??�I�«   

4ˇ  d??BM� �« b??M�� W??Jzö*«R*« r??N�Æ s??OM� 



























 

 

        

 

 
           

 

 

                مــا مفهــوم الديـن فـي التصـور اإلسالمـي ؟ (1)س

 هــو المنهـج السمـاوي الـذي ينظـم الحيـاة السياسيـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة   والثقافيـة ، **

   َب بـه شقي في الدنيا واآلخرةّ  َمـْن اتبعـه فـاز في الدنيا واآلخرة وَمـْن كـَذ       

              ( مـاذا تعـرف عـن الشيوعيـة ؟ 2)س

 هـو تصــور اعتقـادي يقــوم علـى إنكـار وجـود هللا ، وأن الحيـاة مـادة ..  وقــد انهــار هــذا التصــور  **

 وال يمكـن اعتبـاره ديانـة لَمــْن يتبعــه  .       

              ( امــأل مـا يأتــي :3)س

 سـان والمجتمـع على فطـرة هللا ...................... هــو الضمـان الوحيـد لبقـاء اإلن -1**  

 الديـن فـي التصـور اإلسالمي هـو ..................... الــذي ينظــم أمــور الحيــاة.  -2        

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 4س

 )        (                           الدين الذي نزل على الرسل السابقة قبل محمد هو اإلسالم     -1

 الرساالت اإللهية قبل الرسالة الخاتمة كانت رساالت خاصة ألقوام معينين            )        ( -2

 منهج هللا هو الذي يوجهنا في بناء حياتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية          )        ( -3

 لذي يحكم ويوجه أمور الناس في .........و..............)) الدين هو ا أكمل ما يأتي 5س

 . هات أية تدل على أن اإلسالم دين الحق 6س

 **قال تعالى   ))   من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من الخاسرين   ((

 

                                                                                                                                                                  

 

 ( مــا الفــرق بيــن منهـج هللا ومناهـج البشــر ؟          1)س

 لبـة أمـا منهـج هللا فهـو حقيقـة باقيـة ثابتـة .** مناهـج البشــر متغيـرة ومتق

           ( مـا نتائــج أن يعيـش النــاس وفـق منهـج هللا تعالـى ؟2)س

 ** نظمـوا حياتهـم وأخالقهـم وكانـوا فـي توافـق مـع ُسنـن الكــون .

 ضلـوا أبــدًا ( " لقـد تركـت فيكـم مـا إن تمسكتـم بـه لـن ت ( قـال رسـول هللا )  3)س

      مـاذا فهمـت مـن هـذا الحديـث ؟....  كتــاب هللا وسنتـي "                

 ** أن منهـج هللا موجـود فـي كتـاب هللا وسنـة رسولـه . 

           ( مــا أسـاس الديـن ؟4)س

                              أساس الديـن هـو توحيــد هللا تعالـى .** 

 ( امــأل مـا يأتــي :             5)س 

 َمـْن اتبع منهـج هللا كـان فـي توافـق مـع ...................... الكــون . -1  )*(  

 مناهـج البشـر ..................... أمــا منهـج هللا ................. .  -2        

 . وضح ذلكال تكفى مناهج البشر وحدها إلقامة حياة مثالية  6س

 ** إذا عاش اإلنسان في منهج من صنع البشر سيكون في خصام من سنن الكون وفطرة الوجود والنتائج 

 البد أن تكون وخيمة جدا .         

                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 ( مــا المقصـود بالتوحيـد ؟               1)س

 هــو أن هللا واحـد أحــد ال شريـك لـه ، لـم يَلـد ولـم يُولـد ولـم يَكـن لـه كفــًوا أحـد .   **

 ( مـاذا عالقـة التوحيــد بسلوكيــات الُمسلــم ؟              2س)

 العالقـة قويـة إذا استقـام اإلنسـان مــع هللا استقـام فـي سلوكياتـه مـع النـاس .  ** 

 ( مــا العالقــة بيـن التوحيــد والحريـة ؟             3)س 

 **  التوحيـد قريــن للحريــة ، فتوحيــد اإلنسـان لربـه هـو ميــالد لحريتـه .

 ( متــى يكــون الُمسلــم موحــدًا ؟   4)س 

 إذا آمـن أن هللا واحـد ال شريــك لـه .  **   

              ؟× ( أو عالمـة  ) √ (  ( ضـع عالمـة )  5)س 

 )             (           يُقصـد بالتوحيـد أن نقـول ال إلـه إال هللا محمـد رسول هللا .              -1**  

 كــل الرساالت السماويــة دعــت إلـى التوحيــد .                               )             (      -2        

 )            (                           ال عالقة بين التوحيد والحريـة.                             -3        

                                                          

                                                                                                                                                   

 

           مــا المقصــود بالعبــادة فــي اإلســالم  ؟ (1س)

 الطريـق ..( ، –العمل  –في كـل أمـور الدنيـا ) البيـت  هـي إتبــاع منهـج هللا** 

 ومراقبــة هللا لهم فـي كـل صغيــرة وكبيــرة .        

           كيـف يكافـئ هللا تعالـى غيــر المؤمــن ؟ (2س)

 ** المكافــأة فـي الدنيــا فقــط وفــي اآلخــرة يُعاقــب علــى كفــره .

     علـى المسلميـن العمـل ؟لمـاذا يجــب  (3)س

 ** حتـى يحققـوا وجودهــم وتكـون لهـم السيــادة والتقــدم .

              كيـف تكــون مكافــأة هللا تعالـى للمؤمـن ؟ (4)س

                           فـي الدنيـا يكافئــه هللا بالمـال والصحـة والنجـاح وفـي اآلخـرة يُدخلـه هللا الجنـة ** 

  مـا المعنـى الشامــل للعبــارة ؟ (5)س

 هــو ابتغــاء مرضــات هللا فـي كـل عمـل .**  

              امــأل مـا يأتــي : (6س) 

 ( إن هللا يحب إذا عمـل أحدكـم ..........................  . قــال رسـول هللا ) -1   **

 الشعـوب اإلسالميـة مـن مستهلكـة إلى .............. إذ عملـت بالمعنى  الشامــل للــتتحول  -2     

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 4س

 العبادة في اإلسالم هي إتباع منهج هللا وجه في كل أمور الدنيا                )                   ( -1

 )                   (                     يأخذ المسلم جزاءه الحسن في الدنيا اآلخرة                -2

                    

            

 

           كيـف َسّهــَل اإلســالم الصــالة علـى الُمسافـر ؟ (1س)

 ، ويُبـاح للمسافـر الجمـع** بالقصـر فيصلـي الظهـر والعصـر والعشـاء ركعتيـن فقـط  



 

 

  بيـن صالتـي الظهـر والعصــر وكذلـك الجمـع بيـن المغــرب والعشــاء .         
           مــا شــروط القصـر ؟ (2س)

 النيـة فـي السفـر لمـدة ال تزيـد عـن ثالثــة أيـام . -1** 

 القصـر فـي الصالة الرباعيـة فقـط . -3كيلو متر فأكثـر.                81مسافــة السفـر  -2        

     متـى يكـون الجمـع بيـن الصالتيــن ؟ (3)س 

 السفـر إذا حـدث قبـل وقـت صـالة الظهـر أو قبـل مغيـب الشمـس .  -1** 

 المطـر والبـرد والريـح وتراكـم الثلــوج . -3          المـرض إذا توقـع المريـض مشقـة .   -2      

 يـوم عرفـة يُصلـي الحـاج الظهـر والعصـر جمـع تقديـم فـي مسجـد ) نمـرة(  -4       

 والمغـرب والعشـاء جمـع تأخيـر فـي ) المزدلفـة (.            

              مـا أنــواع الجمــع ؟ (4)س 

 يصلـي العصـر قبـل وقتـه مـع الظهـر  والعشـاء مـع المغرب . جمـع تقديـم -1** 

 جمـع تأخيـر يصلـي الظهـر بـعـد وقتـه مـع  العصـر والمغرب مـع العشـاء . -2        

 ؟    مـا الصلــوات التـي تقصـر في السفــر   (5)س

          الصالة الرباعيـة فقـط .

    فيهـا الصــالة ؟كـم المسافـة التـي تقصـر  (6س)

 كيلـو  متـر فأكثــر .            81**  

              مـاذا يفعـل َمـْن صلـى فـي سفينـة متوجهـًا للقبلـة ثـم دارت السفينـة  ؟ (7)س 

 يستمـر فـي صالتـه حيـث توجهـت السفينـة .** 

              كيـف يَّســَر اإلسـالم الصــالة علـى العاجـز ؟ (8س)

 َمـْن عجـز عـن الصـالة  قائمــًا يصلـي جالســًا فإذا لـم يستطـع فمضطجعــًا .   **  

                                                                                                                            

         

 

           علـى الخـُفيـن ؟ ( مــا شــروط المســح1س)

 ال يجـوز المسـح بعــد التيمــم .لبـس الخـُفيـن أو الجوربيـن علـى طهـارة مائيـة .  -1** 

 يكـون الُخـف أو الجــورب طاهــًرا سميكــًا . -2        

 يستــر الخـُــف أو الجــورب القــدم مــع الكعبيــن .  -3        

           المســح ؟( مــا مبطــالت 2)س

 الوالدة ( . –الحيــض والنفــاس  –حــدوث مــا يُوجــب الغســل ) كالجنابـة  -1** 

 انتهـاء مـدة المسـح.  -3خلـع الخـُفيـن أو إحدهمـا أو حـدوث خـرق فيهمـا .             -2        

     أو الجوربيــن ؟مــا المــدة التـي يجـوز فيهـا المسـح علـى الخـُفيــن  (3)س 

 ** ثالثـة أيـام ولياليهــن للمسافــر ويومــًا وليلــة للمقيــم  . 

              مـا مبطــالت الوضــوء ؟ (4)س

 كـل مـا يخـرج مـن السبيليـن كالبـول والغائـط والريـح . -1** 

 النــوم المستغــرق . -3مــس عضـو التناسـل بـدون حائــل.                  -2        

        زوال العقـل بالسكـر أو اإلغمــاء أو الــدواء كالبنــج . -4        

              كيـف تمسـح علـى خـُفيــك ؟ (5)س

 وضـع أصابـع اليـد اليمنى مبللـة علـى مقـدم خـُـف الرجـل اليمنـى وأصابـع اليسـرى علـى مقــدم** 

 خـُــف الرجـل اليســرى  يمـر باألصابـع إلـى السـاق فـوق الكعبيـن ويكتفـي بمـرة واحـدة عنــد المســح .    

 ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة. 4س 6س

 ()                                جميعها                        الصالة التي تقصر في السفر هي الصالة  -1**



 

 

 (         )   و تغير اتجاه الطائرة         إذا سافر المسافر بالطائرة يصلى وال يغير اتجاهه حتى ل -2      

 (        )  ر                        كيلوا مترا فأكث 81يجب أن تكون مسافة السفر التي يقصر فيها  -3      

 أن يتوضأ وقد وضع جبيرة بعد كسر ذراعه؟ ما حكم من أراد 7س

 ** أباح امسح على الجبيرة ويغنى غسل الرجلين موضع الجبيرة

 

 

 

 
                                                                                                                                 

 

           حنيــن ؟متـى حدثـت غــزوة  (1س)

 هـ وسببهـا أن قبلتـي ) هـوازن وثقيــف ( رأتـا أن الفرصـة مهيــأة لمهاجمـة 8**  

 المسلميـن قبــل أن يـزداد عددهــم .         

           ؟ َمــْن كــان أميــًرا لقبلتـي ) هـوازن وثقيــف ( ؟ وبــم أشــار عليهــم (2س)

 لــك بــن عــوف ( وكــان عمــره ال يتجاوز ثالثيــن عامــًا ، أشــار عليهــم**  كــان أميرهــم ) ما

 باصطحـاب األوالد والنسـاء وكـل مـا يملكونـه ليحفزهــم على القتـال.        

     ( عندمــا عـَِلــَم بخــروج ) هوازن وثقيف( إلـى مكـة ؟مـاذا فعـل الرســول )   (3)س

 ( إليهـم بجيـش يبلـغ عــدده اثنــا عشــر ألفــًا .   )** خــرج الرسـول 

              لمـاذا فــر المسلميــن فــي بدايــة المعركــة ؟ (4)س

             ألن المشركيــن انهالــوا عليهــم بالسهــام مــن وراء الــوادي .** 

  مـاذا تـرك المشركــون بأرض المعركــة  ؟ (5)س

            أالف مـن النساء واألوالد ، أربعيـنستـة **  

 ألفــًا مـن الغنـم ، أربعـة وعشريـن ألفـًا مـن  اإلبــل وأربعـة أالف أوقيـة مـن الفضــة .

              مــاذا فعــل المشركــون بعــد هزيمتهـم فـي حنيــن ؟ (6س) 

 ( خمـس عشــرة ليلـة .  **  تحصنــوا بالطائــف وحاصرهــم الرسـول ) 

              كيــف استطـاع العبـاس أن يجمـع المسلميـن حـول الرسـول بعــد فرارهــم  ؟ (7)س

 نـادى بأعلـى صوتـه يـا معشــر األنصــار يـا أصحـاب السمـرة فعـاد المسلمـون .** 

 الخاطئة.ضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة  8س

 (     )                     هـ                                 8حدثت غزوة حنين سنة  -1

           ()      لمسلمين                  كان عد الجيش في غزوة حنين اثني عشر ألفا من ا -2

            ()     ة ليلة                استمر حصار الرسول للمشركين في الطائف خمس عشر -3

            ()                  اإلسالم يدعو إلى األخذ بأسباب النصر                              -4

          ()                         المالئكة جنود هللا ينصر هللا بهم عباده المؤمنين             -5

 

 

        

 

           عبد المطلب ؟َمــن هــو العباس بن  (1س) 

 ( :   ( وكـان الرسـول يمتدحـه ويُقــد ره فكـان يقـول )  هـو َعــم الرسـول ) )*(  

 (.  " هــذا بقيــة آبائــي " ، كـان قريبــًا فــي الســن مـن عمــر الرســول  )         

 كــان يكتــم إسالمــه وهــو فــي مكــة ولـم يُعلـن إسالمـه إال فـي فتـح مكـة.         



 

 

           ؟ مــا مواقفــه العظيمــة (2س)

 لــه دور عظيـم فـي بيعـة العقبــة الثانيــة .  -1  )*(  

 فـي يـوم حنيـن نـادى علـى المسلميـن بصوتـه الجهـور فعــاد المسلمون للقتـال . -2         

 فـي عــام ) الرمـادة ( رفـع عمـر بـن الخطـاب يــد العبــاس يقـول : -3         

 عــم " اللهــم إنـا كنـا نستسقـي بنبيــك وهـو معنـا ، اللهــم وإنـا اليـوم نستسقـي ب         

 نبيــك فاسقنــا " فنــزل المطــر . وأطلـق عليـه المسلمـون ) ساقـي الحرميـن (           

     متـى توفـى وأيـن دُفــن ؟ (3)س

 هـ فـي خالفـة عثمـان بـن عفـان ودُفــن بالمدينــة الُمنــورة .  32توفـى عــام  )*(  

 فيما يأتي :تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين  5س

 شارك العباس في اإلعداد للقاء األنصار مع الرسول في يوم     -1

 بيعة العقبة الثانية   (  -يوم أحد  -)   بدر   

 أعلن العباس إسالمه يوم                                                              -2

 ) فتح مكة    _ صلح الحديبية   _ يوم حنين  (

 

                                                                                         

 

 الحديث األول:       

 تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب هللا وسنتي { ما إن }  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : لقد تركت فيكم 

 القرآن الكريم وفى سنة الرسول صلى هللا عليه وسلممعنى الحديث أن منهج هللا للحياة موجود في 

 فمن تمسك بما جاء في القرآن والسنة من تعاليم دينية لن يضلوا أبدا فال الدنيا واآلخرة  

 

    الحديث الثاني :

 }  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إ ن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه {

 معنى الحديث: يحث الحديث الشريف على وجوب إلتقان في العمل حتى ولو كان من غير المسلمين  

 ويثيبه عليه في الدنيا واآلخرة فيجب أن يتقن عمله حتى يكافئه في الدنيا بالمال والثراء

 والصحة والنجاح والتوفيق في العمل  وحب الناس له . 

 

 الحديث الثالث :

 }جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ثالثة أيام ولياليهم للمسافر ويوما وليلة للمقيم { 

 معنى الحديث : في هذا الحديث يوضح الرسول المدة التي يجوز فيها اإلنسان على المسح على الخف أو

 وم وليلة فقط بشرط الجبيرة  وهى ثالثة أيام وليليهم للمسافر أما اإلنسان المقيم يجوز له المسح لمدة ي 

 لبس الخفين على طهارة مائية أي بعد وضوء كامل .

 

 الحديث الرابع :

 عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :  

 على ركعتين حتى قبضه هللا وصحبت أبا بكر فلم يزد على  } صحبت رسول هللا في السفر  فلم يزد

 ضه هللا ( متفق عليهركعتين قبضه هللا وصحبت  عمر فلم يزد على ركعتين حتى قب

 معنى الحديث :أن اإلسالم قد سهل للمسافر إقامة الصالة بقصرها فيصلى قصرا كال من الظهر  

 والعصر والعشاء ركعتين فقط بدال من أربع ركعات ويباح للمسافر الجمع بين صالتي الظهر والعصر 

 وبين المغرب والعشاء                                        

 



 

 

 

 

 

     مــاذا تعــرف عــن ســوق ) عكــاظـ ( ؟ (1)س

 ســوق يُقــام فــي مكـة تـُبــاع فيــه السلــع ويُنشــد فيـه الشعـر ويُبـاع فيـه الرقيــق .   ** 

     مــاذا طلبـت السيــدة خديجــة مــن حكيــم بـن حــزام ؟ (2)س

 خدمتهـا فاشتــرى لهـا ) زيـد بـن حارثـة (أن يشتــري لهـا غـالمــًا يقـوم علـى ** 

 ( . بأربعمائـة درهـم وقدمتـه هديــة للرســول )            

     ( تبنـي زيــدًا ؟ مــا الموقــف الــذي جعــل الرســول )   (3)س

 ( وفضلـه علـى أبيــه وأهلـه . عندمـا أختــار ) زيـد ( أن يبقـى مــع الرســول )  ** 

    َمــْن التـي تزوجهـا زيــد بــن حارثــة ؟ (4)س

 (  تـزوج مـن أم أيمـن حاضنـة النبـي )  ** 

  وكـان النبـي يتردد علـى بيـت ) زيـد (   ليُقبــل ابنــه ) أسامـة ( ويعطـف عليـه .

  لخــص قصــة زيــد فـي سطــور ؟ (5)س 

 أغــارت عليهـم عصابـةكانـت أمـه فـي زيـارة ألهلهـا ، **    

 ( مـن بنـي القيـن وأســرت  الغــالم وباعتـه فـي  سـوق عكــاظ ، أسلــم فــي بيــت الرســول )  

 ، ويُــروى أنــه رابــع َمــْن دخــل اإلســالم ويُــروى أنــه ثانـي َمــْن دخــل اإلســالم .

     مــا دور زيــد وزوجتـه فـي غــزوة بــدر ؟ (6)س

 زيــد يُســدد السهــام إلـى المشركيــن وأم أيمـن تحمــل قربتهـا لتسقـي المجاهـديــن وتضمــد الجــراح . ** 

     أراد ) أسامـة ( الخــروج فـي بــدر وأحــد فمــاذا حــدث ؟ (7)س 

 أعطــاه أحــدأصــر علـى الخــروج وأقنعــه والــده بأنــه صغيــر والجهــاد طريقـه . وفـي  بــدرفـي  **

 والــده سيفــًا ودرعــًا وخــرج إلـى ميــدان القتــال فأشفــق المسلمــون عليـه وأقنعــوه بالرجــوع       

 فعــاد حزينــًا وكــان فــي الحاديــة عشــر .       

     ( جيشــًا إلـى حــدود الشــام  ؟ لمــاذا أرســل الرســول )   (8)س

 لمحاربـة الــروم وتأميــن حــدود الدولـة اإلسالميــة وأعلــن أن أمــراء الجيـش هـم ) زيـد بـن حارثـة (  **

 فـإن أصيـب ) فجعفـر بـن أبـي طالـب ( فـإن أصيـب ) فعبــد هللا بـن رواحــة ( .   

     متـى وقعــت غــزوة مؤتــة  ؟ (9)س

 هـ وكان جيش المسلمين ال يتجاوز بضعة آالف وجيش الروم يزيد على مائتي ألف. 8  **

  كيـف تلـقى أسامـة نبــأ استشهـاد أبيــه ؟ (10)س

 بقلــب حزيـن وعينيــن باكيتيــن .           **   

     ( علـى رأس الجيـش لمحاربـة الــروم ؟ لمــاذا خــرج الرســول )   (11)س 

 لثــأر لشهــداء مؤتــة وتأميـن الحــدود مـن ناحيـة الشــام .   **

     ( قــراره بفتــح مكــة ؟ لمــاذا اتخــذ النبـي  )   (12)س

 ( . ألن قريـش نقضــت صلــح الحديبيــة مــع الرســول )   **

     قريــش لصلــح الحديبيــة ؟مــا مظاهــر نقــض  (13)س

 ساعـدت قريـش قبيلـة ) بنــي بكــر ( علـى قبيلـة ) خزاعـة ( حليفـة المسلميـن .**

                 كــم كــان عــدد جيــش المسلميــن ؟ (14)س

 عشــرة آالف . )*(

     ِصــف مشهــد الجيـش اإلسالمـي وهـو يتجـه إلـى مكـة ؟ (15)س

 ( على بغلتـه البيضاء وخلفه أسامة.مشهـد رائع هـز مناكـب الصحـراء الرسـول ) **

     ( ألسامـة . اذكـر حادثتيـن تـدالن علـى ُحــب النبـي  )   (16)س



 

 

 ( الكعبـة ليُصلـي ولـم يُْدِخـل معـه إال أسامـة . فـي فتـح مكـة دخـل النبـي )   -1**

 ( فـي فتـح مكـة وقصـة المــرأة المخزوميـة.    ركـوب أسامـة خلـف النبـي  ) -2     

     فـي قصــة المــرأة المخزوميـة دروس ومواقـف.... اذكرهــا . (17)س

 ( لكلمــة هللا .   ُحــب أسامــة ال يؤثــر عـلى ُحـب الرســول ) -1**

 (.   ال ينبغـي أن نشفـع فـي حـد مــن حــدود هللا وعدالــة الرســول ) -2     

     كــم عمــر أسامــة فــي يــوم حنيــن ؟ (18)س

 (. كـان في السادسـة عشـر مـن عمـره وكانـت أول غـزوة يخـرج فيهـا مـع النبي) **

     ( فـي يـوم حنيـن ؟ مــا الموقــف الــذي أضمــره النبـي )   (19)س

 هـو تعيــن أسامــة قائــدًا للجيش فـي إحــدى الغــزوات . **

     مــا الصلــة التـي تربــط بيــن فتـح مكـة  وغــزوة حنيــن ؟ (20)س

                  جشــم ( –نصــر  –بعـد فتـح مكـة أرادت قبيلـة هــوازن محاربـة المسلميـن وتحالـف معهـا     ) ثقيف **

     " موقـف النبـي يـوم حنيــن درس لقــادة العــرب " ........ دلــل علــى ذلــك . (21)س

 عندمـا فــر المسلمــون لـم يتـرك النبـي مكانــه بــل ظــل ثابتــًا يقــول : **

 . " هلمــوا إلـيَّ أنـا النبـي ال كــذب أنــا ابــن عبــد المطلــب "     

   مــا بطولــة أسامــة يــوم حنيــن ؟ (22)س

 كــان أسامــة واحــدًا مــن الذيــن ثبتـوا حــول ** 

                               ( يــوم حنيــن وكانـوا أحــد عشــر مؤمنــًا منهــم أسامــة وكبــار الصحابــة .  النبـي )     

     المستفــادة مــن غــزوة حنيــن ؟مــا الــدروس  (23)س 

 األخــذ بأسبــاب النصــر  -1**

 عــدم الغــرور بالعــدد واألسلحــة  –2

 الفــرار مــن   القتــال ذنــب كبيــر   –3

 المالئكــة ُجنــد هللا ينصــر بهــم المؤمنيــن . –4

 

 

التعليمي يتمنى لكم التفوق  ملزمتيموقع 

 والحصول على أعلى الدرجات

























١

  تربية دينية: المـادة 
الثانى اإلعدادى: الصـف  
   الفصل الدراسى األولمراجعة

) )
) )
) )
) )
) )
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   على الخفين ؟المسح ما شروط -١

.  ثخينًا بحيث ال ينفذ منه الماء الخفأن يكون  -ج

.  على طهارة مائية تامة لبسه قدو  طاهراًأن يكون.                أن يكون الخف ساترا للقدم مع الكعبين  -

خفين ؟  كيف يكون المسح على الجوربين أو ال-٢

بعد أن يتم المتوضئ وضوءه ويلبس الخف أو الجورب يضع أصابع يده اليمنى المبتلة على مقدم خف رجله اليمنى                   

. ، ويضع أصابع يده اليسرى مبتلة على مقدم خف رجله اليسرى ، ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين 

  يه ؟ ما المدة التى يجوز فيها للمسلم أن يمسح على خفيه أو جورب-٣

.، ويوم وليلة للمقيم  للمسافر بلياليهام اثالثة أي -ج

   ما مبطالت المسح على الخفين ؟-٤

. ث خرق فى الخف و  حد)٢   .              خلع أحد الخفين  )١-ج

.  ظهور موجب الغسل كالجنابة أو الحيض )٤       .        انتهاء مدة المسح ) ٣   

ا مبطالت الوضوء ؟  م-٥

  .  كل ما يخرج من السبيلين كالبول أو الغائط  )١-ج

  . مس عضو التناسل عند الرجل أو المرأة بباطن الكف وبدون حائل )٢

. زوال العقل سواء أكان بالسكر أو اإلغماء أو الدواء )٤.                         النوم الذى يزول معه اإلدراك )٣

“|)‡¥jªJ)cj‘¥n„J)) )
) )

 ما الصلوات التى تقصر فى السفر ؟ -١

) . الظهر والعصر والعشاء ( هى الصالة الرباعية  -ج

   ما شروط القصر فى الصالة ؟ -٢
.  أن ينوى المسافر السفر لمدة ال تزيد على ثالثة أيام -  .كم ٨١أن تكون مسافة السفر أكثر من  -ج

.  الصالة الرباعية فقط ى  أن يكون القصر ف-.                      عند كل صالة اًصرأن ينوى الصالة ق-

 ما نوعا الجمع فى الصالة ؟ -٣

. لتأخير صالة المغرب مع العشاء : ، جمع تأخير . لصالة العصر مع الظهر : جمع تقديم  -ج

 ما أسباب الجمع فى الصالة ؟ -٤

  . هر أو قبل مغيب الشمس السفر إذا حدث قبل صالة الظ -ج

.  المريض إذا خاف أو توقع المشقة كأن يصيبه إسهال مثال -          .      لظهر والعصر الحج بعرفة بين ا-

. حالة المطر ونحوه من برد شديد أو تراكم الثلج ىف

  ة القاهرةــمحافظ
  ةـليميـة التعــإدارة النزه

  اتـــــــة للغـــــدارس النزهـم
  عيليةق اإلسماـــطري



٢

 كيف يكون الجمع بين صالتين ؟ -٥

ل صالة إقامة مستقلة ، وتصلى الصالة الرباعية ركعتين ذان واحد وإقامتين ، لكأالجمع بين صالتين يكون ب -ج

.فقط 

  . وضح كيفية صالة الراكب فى السفينة أو الطائرة أو القطار  - ٦

يتوجه المصلى إلى القبلة إذا تيسر له ذلك عند بداية الصالة ، وإذا دارت المركبة عن موضع القبلة استمر فى 

.صالته حيث توجهت به 

الة العاجز ؟  ما المقصود بص-٧

هى الصالة التى ال يستطيع فيها المصلى الوقوف فإنه يصلى قاعدا ، وإذا عجز كذلك يصلى باإليماء برأسه ،  -ج

.فيجعل السجود أخفض من الركوع      

 ما صالة المسبوق ؟ وكيف تؤدى ؟ -٨

أن يلحق بالجماعة التى سبقته بأن ا الفرد بركعة أو أكثر ، ويمكن للمصلى ههى صالة الجماعة التى يتأخر عن -ج

 معهم بقية صالتهم وال يسلم خلف اإلمام وينهى ى الصالة وإن كانت فى الركعة الثانية أو الثالثة ، ويؤدميدخل معه

  . صالته ، بل يقوم ليواصل ما فاته من ركعات 

)’uRJc„J)‘a[„J)É†) )
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) )

ن ؟  متى وقعت غزوة حنين ؟ وأي-١

وقعت غزوة حنين فى يوم السبت السادس من شوال فى السنة الثامنة للهجرة ، وكانت فى وادى حنين قرب  -ج

. بلدة الطائف     

 ما سبب غزوة حنين ؟ -٢

تجمعت القبائل المجاورة لقريش مثل هوازن وثقيف بعد فتح مكة لألخذ بالثأر من المسلمين قبل أن يستريحوا ،                   -ج

  .ى المسلمين قبل أن يغزوهم المسلمون ويغيروا عل

  لمشركين لهذه الغزوة ؟  ا كيف جهز األعداء-٣

قد جمع حوله عشرين ألف مقاتل وأمر رجال القبائل أن يسوقوا معهـم             " مالك بن عوف    " كان قائد المشركين     -ج

  .افعا وحافزا للمشركين كى يكونوا دإلى الحرب المواشى واألموال والنساء واألطفال ، وجعلهم فى مؤخرة الجيش 

   ما موقف المسلمين من تجهيزات مالك بن عوف ؟ -٤

، أصحابه ، قرر أن يزحف إلى مكة للقضاء على هذا الخطـر              – صلى اهللا عليه وسلم      –بعد أن استشار النبى      -ج

 بكثـرة هـذا     دد الجيش اثنى عشر ألف مقاتل ، وقد أعجب بعض المسلمين بكثرة عددهم ، وأنهم لن يغلبوا                 ع وكان

  .العدد 

   كيف دارت غزوة حنين ؟ -٥



٣

على رأس الجيش عند وادى حنين ، وكان جيش المشركين قد سـبقهم إلـى    -صلى اهللا عليه وسلم –سار النبى    -ج

هذا المكان واختبأ فى المنحنيات ، ففوجئ جيش المسلمين بسهام المشركين تنهال عليهم وتراجع الفرسـان بـسرعة       

  .  وراءها من جنود المسلمين ، ولجأ معظمهم إلى الفرار بسبب الغرور والمفاجأة مذهلة فاصطدمت بما

   عندما فر المسلمون ؟– صلى اهللا عليه وسلم – ماذا قال الرسول -٦

ومواجهة األعداء ، وطلب من عمه العباس أن يصرخ فيهم بصوته الجهير            أخذ النبى  ينادى فى الجيش بالثبات         -ج

" .أنا النبى ال كذب ، أنا ابن عبد المطلب "  هم النبى ، فلما عادوا قال ل

 فى حنين ؟  من من الصحابة ثبت حول النبى-٧

.عند فرار جنود المسلمين وكان حوله العباس وأبو بكر وأسامة بن زيد  صمد النبى -ج

  كم بلغت الغنائم التى أحرزها جيش المسلمين فى حنين ؟  -٨

آالف من النساء واألوالد ، وأربعين ألفًا من الغنم ، وأربعة وعشرين ألفًا من اإلبل كانت الغنائم حوالى ستة  -ج

" وأربعة آالف أوقية من الفضة 

   لماذا جاء وفد من هوازن إلى النبى  صلى اهللا عليه وسلم ؟ -٩

د أخته من جاء وفد من هوازن إلى النبى يرجونه أن يرد لهم أموالهم ونساءهم ، فاستجاب لهم الرسول ور -ج

) . الشيماء ( الرضاعة      

 مع مالك بن عوف قائد جيش المشركين ؟ – صلى اهللا عليه وسلم – كيف تعامل النبى -١٠

.  وأسلم فجاءه مالك. أعطاه مائة من اإلبل عرض عليه إن أتاه مسلما رد عليه ماله وولده و -ج

   ما الدروس المستفاده من غزوة حنين ؟ -١١

  . عدم الغرور والتقليل من شأن العدو -٢.                       وكل على اهللا  الت-١ -ج

  .  العفو عند المقدرة -٤.               المفاجأة تربك حسابات العدو -٣

.  االستعانة بالوسائل المتنوعة لرفع الروح المعنوية للجيش -٦.             التعبئة الجيدة واستخدام الكمين -٥

  . ات القادة فى المعارك وشجاعتهم تؤدى إلى كسب المعارك  ثب-٧

  . ليست العبرة بكثرة العدد والعتاد ولكن بقوة اإليمان -٨
) )

) )
) )
) )
) )

) )
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 ماذا تعرف عن العباس بن عبد المطلب ؟ -١

، وكان قريبا فى " هذا بقية آبائى     " : ويقدره ويمتدحه بقوله   ، والذى كان النبى دائما يرفع شأنه       هو عم رسول اهللا   -ج

  .  ويكبره بعامين ، كان يكتم إسالمه فى مكة وأعلن إسالمه فى عام الفتح  السن من النبى

   ما موقف العباس فى بيعة العقبة الثانية ؟ -٢

. ته  ، كما دعا الناس إلى مناصر خطب العباس فى الناس مناصرا ومؤيدا للنبى-ج

   ما المقصود بعام الرمادة ؟ -٣

. ذلك العام الذى أصاب البالد قحط شديد ، وجفت ينابيع المياه وانتظر الناس المطر طويال -ج

   ما موقف النبى  من أسر العباس يوم بدر ؟ -٤

ر بفك قيـده ،     لما وقع العباس أسيرا فى أيدى المسلمين يوم بدر وسمع الرسول أنينه فتحركت عاطفته نحوه وأم               -ج

  . وتعالى سبحانه يطلق سراحه طلب منه النبى الفدية كما أمر اهللا نوعندما أراد العباس أ

  يوم حنين ؟   كيف استطاع العباس أن يجمع الناس حول النبى -٥

.  ونادى بأعلى صوته فأجابه الجميع وعادوا للقتال الجهورىذلك حينما نادى بصوته -ج

  ؟" ساقى الحرمين " على العباس  لماذا أطلق المسلمون -٦

ذلك ألن اهللا استجاب لدعاء المسلمين عندما استسقوا بالعباس ، وأنزل المطر الكثير بعد أن جفـت األرض فـى         -ج

. عام الرمادة 



 ٥

  مفهوم الدين
 

  ما المقصود بالدين فى التصور اإلسالمى ؟ . ١

  . أمور الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والفنية واألدبية  هو المنهج السماوى الذى ينظم كل-ج

ِإن الدين ِعند اللِّه اِإلسالَم وما اخْتَلَفَ الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب ِإالَّ ِمن بعِد ما جاءهم الِْعلْم بغْياً بيـنَهم                   {: قال تعالى   . ٢

  }ياِت اللِّه فَِإن اللِّه سِريع الِْحساِب ومن يكْفُر ِبآ

  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس -أ

  )  أى – أيـــها –آيــة " : ( آيات " مفرد . ٢)           المدائن – األديان –الديون " : ( الدين " جمع . ١

   آية - األديان         -ج

  .ح ذلك وض.  تبين اآلية أن دين اهللا واحد -ب

 واالستجابة لشرعه   – سبحانه وتعالى    – تبين اآلية أن دين اهللا واحد وهو اإلسالم الذى يعنى إخالص العبادة هللا               -ج

  .  عيسى  إلى أن ختم دين اهللا برسالة محمدو سائر األنبياء حتى وقد أنزله اهللا على آدم 
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  ناهج البشر ؟ما الفرق بين منهج اهللا وم. ١

  . مناهج البشر متغيرة ومتقلبة أما منهج اهللا للخلق فهو حقيقة كونية باقية وثابتة -ج
  

  ما أهمية أن يعيش الناس وفق منهج اهللا ؟. ٢

  .  يكونون فى توافق مع سنن الكون وفطرة الوجود -ج

  

  ".ا كتاب اهللا وسنتى ن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدإلقد تركت فيكم ما : ( قال رسول اهللا   . ٣

  

  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس -أ

  )  تهتدوا – تتقادوا –تسلموا " : ( تضلوا "   مضاد -

   تهتدوا -ج

  

   ماذا تفهم من هذا الحديث ؟-ب

  .  رسول اهللاةالشامل وهو القرآن الكريم وفى سن نفهم من الحديث أن منهج اهللا للحياة موجود فى كتاب اهللا -ج

  

  

  



٦
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  ماذا يعنى التوحيد فى اإلسالم ؟. ١

. يعنى أن اهللا واحد ال شريك له وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما جاء فى سورة اإلخالص -ج

  }ه ِإلَّا َأنَا فَاعبدوِن وما َأرسلْنَا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نُوِحي ِإلَيِه َأنَّه لَا ِإلَ{: قال تعالى . ٢

  : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس -أ

   رسل -ج      ) مرسلون – رسل –رسائل " : ( رسول " جمع 

  .  تبين اآلية أن التوحيد خاصية بارزة فى كل األديان السماوية وضح ذلك -ب

   إلى محمد عليه السالمحد منذ آدم  كل األنبياء والرسل كانوا يدعون إلى عبادة اهللا الواحد األ-ج

ن اإلسالم بمعناه العام هو إسالم الوجه هللا وحده ، واتباع منهج اهللا وحده فى كـل شـئون                   إ و عليه وسلم   صلى اهللا   

  . الحياة ونظمها ومؤسساتها 

  ما متطلبات التوحيد ؟. ٣

ل أمور الكون بحيث يعتقد المسلم أن        توحيد اهللا يقتضى من المسلم إفراد اهللا بخصائص األلوهية فى تصريف ك            -ج

 ،   وأن ال رزاق إال اهللا وأن ال نافع وال ضـار إال اهللا              ،   وأن ال خالق إال اهللا    ،   وأن ال معبود إال اهللا       ،ال إله إال اهللا   

  . الكون كله إال اهللا ئون وأن ال متصرف فى ش

‹„„J)‘aKRt)‘c†V) )
  ما مفهوم العبادة فى اإلسالم ؟. ١

ع منهج اهللا وحده فى كل أمور الدنيا فى البيت وفى العمل وفى الطريق وفى المدرسة والجامعة وفـى                    هى اتبا  -ج

الحقل والمصنع وفى إتقان العمل وفى التعامل الحسن مع اآلخرين وفى اإلحساس باهللا وبمراقبته فى كـل صـغيرة                   

  .وكبيرة 

}ى اللِّه ِرزقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كُلٌّ ِفي ِكتَاٍب مِبيٍن وما ِمن دآبٍة ِفي اَألرِض ِإالَّ علَ{: قال تعالى . ٢

  " .دابة "  هات جمع -أ

   دواب -ج

   هل يكافىء اهللا الناس على عبادتهم له ؟-ب

كن المكافأة لغيـر     حتى غير المؤمن ينال من اهللا مكافأة عمله ، ل          ، نفهم من هذه اآلية أن اهللا يرزق الناس جميعا         -ج

  .  المؤمنين مقصورة على الحياة الدنيا فقط أما فى اآلخرة فإنهم يعاقبون على عدم إيمانهم 

) . إن اهللا يحـــب إذا عمــل أحدكـــم عمـــال أن يتقنــــه :   ( قال رسول اهللا   . ٣

  .وضح ذلك .  يدعو الحديث إلى إتقان العمل -ب

 عليه فى الدنيا مكافأة له على األخذ باألسباب ومـن           ن غير المسلم ويثاب   حتى لو كان م    يجب اإلتقان فى العمل      -ج

  . يتقن العمل يحبه اهللا 



٧

)…¦J)…n}„J

 ماذا تعرف عن سوق عكاظ ؟ -١
. هو سوق يقام بالقرب من مكة وله موعد سنوى ، يلتقى فيه التجار ببضاعتهم ورجال األدب بشعرهم وخطبهم -ج
   بشراء زيد بن حارثة ؟ وبكم اشتراه ؟  من قام-٢
 يكون فى خدمتها ، فاشترى لها زيدأن يشترى لها غالما ل" حكيم بن جزام " طلبت السيدة خديجة من ابن أخيها  -ج

. واشتراه بأربعمائة درهم . بن حارثة     
 ما صفات زيد بن حارثة المادية ؟ -٣
. نه أسمر شديد السمرة كان غالما يافعا ، ذا أنف أفطس ، لو-ج
   ماذا قررت السيدة خديجة فى شأن زيد بن حارثة ؟ -٤
. ، وكان ذلك قبل البعثة ببضع سنوات  صلى اهللا عليه و سلم قررت أن تقدمه هدية لزوجها محمد بن عبد اهللا  -ج
   من أين أتى زيد ؟ وما سر عرضه للبيع ؟ -٥
 مع من   اً بنى معن ، لكن عصابة أغارت على الحى وأسرت زيد          كان زيد من أسرة تفضل الحرية، وهو من حى        -ج

لم يفكـر  ) محمد بن عبد اهللا( ُأسر ، ثم عرضت العصابة الجميع للبيع فى سوق عكاظ ، ولما وجد العيش الكريم مع              
  فى العودة إلى أهله 

   ماذا كان يرى زيد بن حارثة فى شخص محمد  ؟ -٦
 وجد فيه رقة الشمائل وكرم األخالق وعفة اللسان والوفاء والعـدل ونقـاء              كان زيد معجبا وفخورا بمحمد  فقد      -ج

.السريرة ، ال يكن حقدا وال ضغينة ألحد 
  من طلب أسرة زيد ؟ وما موقف زيد من ذلك ؟  صلى اهللا عليه و سلم ما موقف الرسول -٧
قاء عنده ، فما كان من زيد إال أنه من أسرة زيد أن يخـيروه بين الرحيل معهم إلى أسرته أو الب طلب الرسول -ج

  .  البقاء مع النبى – دون تردد –اختار     
 عالم يدل اختيار زيد للبقاء مع محمد  ؟ -٨
.  يدل ذلك على وفائه للنبى وحسن المعاملة التى يتلقاها فى بيت النبى -ج
   ما دليلك على حب النبى  لزيد بن حارثة ؟ -٩
) . زيد بن محمد (  الناس أنه تبـنى زيدا وطلب من الناس أن ينادوه باسم على مأل من أعلن النبى -ج

  .ولكن اإلسالم حرم بعد ذلك التبنى 
   كيف أسلم زيد بن حارثة ؟ -١٠
 لما وجد زيد العيش الطيب فى بيت النبى  دخل ذات مرة على النبى والسيدة خديجة فوجدهما يتلـوان كلمـات                      -ج

 والسماء ، وعندما سأل عن ذلك عرف أنه اإلسالم ، وأن سيده محمدا يدعو إلى هـذا                  كلها ابتهاالت لخالق األرض   
  نه ثانى من دخل فى اإلسالم  إالدين ، فسارع إلى الدخول فى اإلسالم ، وكان رابع من دخل فى اإلسالم ، ويقال 

  من صاحب هذا القول ؟ " .. إنها أمى بعد أمى  " -١١
" ؛ ألن أم أيمن هى التى رعته وربته وهو فى السادسة من عمره بعد وفاة أمه  النبى هو صاحب هذا القول -ج

  " . آمنة بنت وهب      
 ما قصة زواج زيد بن حارثة ؟ -١٢
وكان ثمرة هذا الزواج أسامة الذى كان مثل والده فى ) أم أيمن ( لزيد فقد زوجه بركة   لشدة حب النبى -ج
 . الصفات 



٨

 الثانىالفصل
) )

   ما أثر النشأة الدينية على أسامة بن زيد ؟-١(

 حفظ أسامة أجزاء من القرآن فى صغره ، ولما سمع بخروج المسلمين للقاء األعداء قرر أن يخرج لمالقاتهم ،                    -ج

. لكن والده أقنعه بأنه مازال صغيرا 

   بدر ؟ غزوة  ما الدور الذى قام به زيد بن حارثة فى -٢

.  بن حارثة يقوم بتسديد السهام إلى صدور المشركين باعتباره من أمهر الرماة  كان زيد-ج

   ما موقف أسامة حينما سمع قصص البطوالت فى غزوة بدر ؟ -٣

.  شعر أسامة بالفرحة الغامرة وازداد إصرارا على أن يكون جنديا فى صفوف جيش المسلمين فى غزوة ُأحد -ج

  أسامة للخروج إلى غزوة ُأحد ؟  ما موقف الوالدين من طلب -٤

 لم يستطع األبوان إقناعه بالبقاء ألنه مازال صغير السن ، فأعطاه أبوه سيفًا ودرعا لكى يخرج بهما إلى القتال  -ج

   لمـاذا عاد أسامة من الخروج لغزوة ُأحد ؟ -٥

ته وأقنعوه بالعودة إلى بيته ألنـه        نظر جنود المسلمين إليه ومعه السيف والدرع فأشفقوا عليه، وقدروا له شجاع            -ج

  . مازال صغيرا ، ووعدوه بالخروج فى المعارك القادمة ، فاستجاب لهم وعاد حزينًا إلى المدينة 

   ما موقف أسامة من قصص بطوالت معركة بدر التى سمعها من والده ؟ -٦

. اد فى سبيل اهللا  كان يطرب لها كثيرا ، ويتمنى أن يأتى اليوم الذى يحظى فيه بشرف الجه-ج

   لماذا ولّى النبى ثالثة من القادة فى غزوة مؤتة ؟ -٧
.  الجنود هويستمر القتال بقائد يطيع.  حتى إذا ُأصيب زيد تولى جعفر ، وإن ُأصيب جعفر تولى عبد اهللا بن رواحة -ج

   كم كان عدد جيش المسلمين فى غزوة مؤتة ؟ وكم كان عدد جيش الروم ؟ -٨
. مائتى ألف مقاتل  على ش المسلمين فى غزوة مؤتة ال يزيد على بضعة آالف ، أما جيش الروم فكان يزيد كان جي-ج

   كيف ظهرت بطولة جعفر بن أبى طالب فى غزوة مؤتة ؟-٩

 لما تولى الراية جعفر أصابه جنود الروم فى يمينه ، فحمل الراية بيسراه ولكنه أصيب ، فحملها بين عـضديه                     -ج

 حتى ال تسقط ، وقبل الضربة األخيرة تسلم عبد اهللا بن رواحة الراية فرفعها بيمينه ومضى يقاتل حتى                   وضمها إليه 

  . استشهد ، ورفعوا جميعا إلى الجنة 

   كيف تستدل على مهارة خالد بن الوليد فى غزوة مؤتة ؟ -١٠

بد اهللا بن رواحـة وراح يقاتـل حتـى     كان لخالد بن الوليد الفضل فى إنقاذ سرية مؤتة ، فقد تسلم الراية بعد ع     -ج

  .تكسرت تسعة أسياف واستطاع بخبرته أن ينسحب بجيشه بانتظام 

   ما موقف أسامة بن زيد بعدما علم باستشهاد والده ؟ -١١

 حزن أسامة حزنًا عميقًا على استشهاد والده ، وتمنى فى قرارة نفسه أن تُتاح له الفرصة لمحاربة الروم حتـى                     -ج

  .  مؤتة جميعا يثأر لشهداء



٩

الفصل الثالث

  من نقض صلح الحديبية ؟ما موقف النبى . ١

 قرر النبى نصرة خزاعة وفاء بعهده معها ودعا المسلمين إلى التأهب للحرب بدون أن يعلن عن الجهـة التـى                     -ج

  . يصل الخبر إلى قريش فتستعد للقاء المسلمين  ال سيتوجهون إليها حتى

. وضح ذلك . ة كان هناك موقف تمثلت فيه عظمة اإلسالم فى الطريق إلى مك. ٢

 حدث موقف تمثلت فيه عظمة اإلسالم وهو يسوى بين القائد األعلى وبين شاب ليس من ذوى الحسب والنـسب    -ج

فكان أسامة بن زيد يركب خلف النبى على البغلة البيضاء ، وتطلع أسامة وهو خلف النبى فرأى العيـون ترمقـه                     

  . اب إنه لشرف كبير أن يسير بجوار النبى  فكيف يكون شأنه وقد أصبح شريكا له فى دابته بتقدير وإعج

. فى قصة المرأة المخزومية دروس ومواقف وضح اثنين منها . ٣

.حب النبى ألسامة وإعزازه إياه ، والناس يعلمون ذلك فذهبوا ألسامة ليحدث النبى فى أمر المرأة المخزومية -أ

  .سالم والسماء فوق كل اعتبار فيجب تنفيذ حدود اهللا  تعاليم اإل-ب



١٠

الفصل الرابع

  لم كانت هوازن تفكر فى االستيالء على مكة ؟. ١

 عليها أن تصبح مكة وهى أكبر مدينة فى شبه الجزيرة عاصمة للمسلمين يمارسون فيهـا شـعائرهم                  عز ألنه   -ج

يجهزون فيها جيوشهم للغزو والفتح ويقوون فيها سلطانهم ومجدهم المادى والروحى وبالتالى تصبح هوازن              الدينية و 

. بدون مهابة أو مجد وشرف وهى التى عاشت مرهوبة الجانب رفيعة الشأن 

  كيف استعدت هوازن للقاء المسلمين ؟. ٢

لى وادى حنين يحملون الـذهب والفـضة         عقد رئيسها مالك بن عوف تحالفا مع ثقيف ونصر وجشم وخرجوا إ            -ج

. ويسوقون اإلبل والغنم والماعز ويصحبون نساءهم ليكونوا لهم دافعا فى المعركة 

  عندما علم بما دبرته هوازن ؟ ماذا فعل النبى. ٣

  لم ينتظر النبى  لحظة واحدة وبعث من ينادى بالجهاد فتجمع المسلمون الذين فتح بهم مكة وعدتهم عشرة آالف                   -ج

.  فارس وانضم إليهم ألفان من الذين دخلوا اإلسالم حديثا بعد هذا الفتح المبين 

  . وضح ذلك . أعجب المسلمون بكثرتهم فلقنهم اهللا درسا عظيما . ٤

ونسوا أن النصر من عند اهللا ، فتمثل الدرس اإللهـى فـى اختبـاء                " لن نغلب اليوم عن قلة     " : قال المسلمون  -ج

للمسلمين وراء مضايق وادى حنين وشعابه وعندما وصل المسلمون انهالت عليهم النبال مـن كـل                القبائل المعادية   

. جانب فتقهقروا إلى الوراء دون اشتباك مع العدو 

  ماذا حدث بعد تقهقر المسلمين ؟. ٥

م أبو بكـر    وثبت حوله أحد عشر مؤمنا منه     " أنا النبى ال كذب أنا ابن عبد المطلب         "  ثبت النبى ونادى بصوته      -ج

. الصديق وعمر والعباس وعلى بن أبى طالب وأسامة بن زيد حتى عاد المسلمون وتم النصر 

  ما حصاد معركة حنين ؟. ٦

 التحم الفريقان فى قتال عنيف وأبلى المسلمون خالله بالء حسنا حتى أنزلوا بهوازن والقبائل المتحالفـة معهـا                   -ج

. ا كانوا معها أقسى هزيمة شهدتها الصحراء وأخذوا كل م

  كيف تجلت بطولة أسامة فى حنين ؟. ٧

 كانت هذه أول غزوة يخرج فيها أسامة وكانت امتحانا قاسيا للمؤمنين وثبت أسامة أمام مشاهد المـوت وأمـام                    -ج

. أشباح الخطر فى الوقت الذى أدبر فيه األبطال الصناديد من المسلمين 

   ؟ما األمر الذى أضمره النبى . ٨

هذا األمر هو تعيين أسامة قائدا للجيش فى إحدى الغزوات القادمة وكان النبى مقتنعا بصحة رأيه ومؤمنا  كان -ج

. بصواب فكرته      



١١
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  - :أوالً القرآن الكريم
  

مين نذيراً الذى له ملك السموات لتبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعا"  قال تعالى -١

  "    و األرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك وخلق كل شىء فقدره  تقديراً 

  ..........................." تبارك "   ...........................  "الفرقان "   هات مرادف -أ  

...........................            "نذيراً "

 وضح ذلك – ترشدنا اآليات إلى وحدانية اهللا -ب  
........................ ..........................................................................................................................  

"إنه كان غفوراً رحيماً  " :  اكتب حتى قوله تعالى-ج  
.................................................................................................................................................  

ا فهمت من اآليات ؟ لماذا أنزل اهللا الفرقان كم-د  
.................................................................................................................................................

ذين ولقد آتينا موسى الكتب وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم ال"  قال تعالى -٢

  "     كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً 

  ................................... "دمرناهم"       ..................................." وزيراً "  ما مرادف -أ  

 كيف دمر اهللا قوم موسى ؟ ولماذا ؟-ب  
.................................................................................................................................................

 "تبرنا تتبيراوكالً  " :  اكتب إلى قوله تعالى-ج  
.................................................................................................................................................

وا ظلماً وزورا ءوقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جا"  -٣

  "       وقالوا أساطير األولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة و أصيال 

) زورا – وأصيال –إفك  ( ....................................ما معنى  - أ

فار ظلماً و زورا ؟ لماذا جاء الك-ب
.................................................................................................................................................

، ومن المقصود بقوم آخرين ؟؟طير األولين ا ما المقصود بأس-ج
.................................................................................................................................................

 رد اهللا عليهم ؟ فبم ، الكفار التشكيك فى كتاب اهللا حاول -د
.................................................................................................................................................

       محافظة القاهرة
  التعليميةالنزهـة إدارة   

مدارس النـزهة للغــات   
     طريق اإلسماعيلية      

  تربية دينية: المـادة 
الثانى اإلعدادى: الصـف  
   الفصل الدراسى األولمراجعة
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ر أم جنة الخلد التى وعد اهللا             يدعوا ثبوراً كثيرا قل أذلك خاو اً ال تدعوا اليوم ثبوراً واحد " -٤

  "لمتقون كانت لهم جزاء ومصيراً ا       

...................................  ،...................................)  مصيرا – الخلد –ثبورا ( ما معنى   - أ

لمن األمر فى اآليات ؟ وما الغرض من االستفهام ؟ - ب
.................................................................................................................................................

. اكتب أربع آيات بعد هذه اآلية -ج
.................................................................................................................................................

ـ      وكذلك جعلنا لكل ن    اًوقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجور         " -٥  ىبى عدوا من المجرمين وكف

  "بربك هادياً ونصيرا وقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه  ترتيال 

................................................ ) مهجورا – نثبت –نصيرا (  ما معنى -أ  

؟ وبم ترد عليهم ؟ ما الحجة التى قدمها الكفار لكفرهم -ب  
.................................................................................................................................................

؟تيل وما آدابه تر ما المقصود بال-ج  
.................................................................................................................................................

  -:ثانياً الحديث الشريف 

  ".......................... .............لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -١س

......................................وما مضادها   ......................................" تمسكتم "  ما مرادف -أ  

 إالم يرشدنا الحديث الشريف ؟-ب  
.................................................................................................................................................

............................................................................................................ اكتب الحديث لنهايته -ج  

  "إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه "   صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا -٢س

......................................"يتقنه " ما مرادف   - أ

. وضح ذلك  المسلم و غير المسلم على إتقان العمل ؟يثاب  -ب
.................................................................................................................................................

فرد و المجتمع ؟ ما نتيجة إتقان العمل على ال-ج
.................................................................................................................................................

  "هى صدقة تصدق اهللا بها عليكم فاقبلوا صدقته  " :  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم-٣س

؟مقصود بالصدقة ؟  ومن المتصدق  ؟ و على من يتصدق  ما ال-أ  
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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؟عالم يدل هذا الحديث الشريف  - ب
.................................................................................................................................................

  جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن: " رضى اهللا عنه قال " على "  عن -٤س

  "للمسافر ويومياً وليلة للمقيم   

....................................  ؟)المقيم ( ما مرادف   - أ

 فيم جعل الرسول هذه األيام والليالى ؟-ب
.................................................................................................................................................

 ما شروط المسح على الخف ؟-ج
.................................................................................................................................................

. اذكر مبطالت الوضوء -د
.................................................................................................................................................

 صلى اهللا عليه وسلم فى السفر فلم يـزد علـى            ت رسول اهللا  بحص: " اهللا عنهما قال     عن ابن عمر رضى      -٥س

   ".............................................................ركعتين حتى قبضه اهللا 

؟  ) لم يزد عن ركعتين(  ما المقصود بـ -أ  
.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 ما شروط القصر ؟-ب  
.................................................................................................................................................

؟ هل كل الصلوات تقصر -ج  
.................................................................................................................................................

   .اكتب إلى آخر الحديث الشريف   -د  

 ما المقصود بصالة  المسبوق ؟ وكيف تؤدى ؟ -هـ   
.................................................................................................................................................

 -:ثالثاً الفروع 

  " غير اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو فى اآلخرة من الخاسرين يبتغومن " قال تعالى  -١س

.اشرح اآلية الكريمة  -١
.................................................................................................................................................

 ما التصور اإلسالمى للدين ؟  -٢
.................................................................................................................................................

ية ؟هى خاتم الرساالت السماو صلى اهللا عليه وسلم لماذا كانت رسالة محمد  -٣
.................................................................................................................................................

  "وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب "  قال تعالى -٢س

من المخاطب فى اآلية الكريمة ؟ -١
.................................................................................................................................................
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.وضح معناها فى كل مرة .  ذكرت كلمة الكتاب مرتين فى اآلية  -٢
.................................................................................................................................................

.وضح ذلك .  شريعة اإلسالم مؤكدة للشرائع السماوية  -٣
.................................................................................................................................................

من هم ؟.  هناك صنف من الناس يؤمنهم اهللا وال يخيفهم -٣س
.................................................................................................................................................

ى يجوز للمسلم فيها أن يمسح على خفيه أو جوربه ؟ ما المدة الت- أ-٤س
.................................................................................................................................................

  -:ما حكم كل من  -ب  

اعه ؟ أراد أن يتوضأ وقد وضع جبيرة بعد كسر ذر-١  
.................................................................................................................................................

 بدأ الصالة دون استكمال الوضوء ؟-٢  
.................................................................................................................................................

 أدرك ركعة واحدة مع اإلمام ؟-٣  
.................................................................................................................................................

  

 متى يباح للمسلم أن يقصر صالته ؟- أ-٥س
.................................................................................................................................................

 ما شروط القصر ؟-ب  
.................................................................................................................................................

 ماذا يفعل من صلى فى السفينة متجهاً للقبلة ثم دارت السفينة ؟-ج  
.................................................................................................................................................

 عدد جيش المسلمين فى غزوة حنين ؟كم - أ-٦س
.................................................................................................................................................

 اشرح ذلك فى ضوء دراستك لغزوة حنين – فى الجيوش بعددها وعتادها  ليست العبرة-ب  
.................................................................................................................................................

 عبد المطلب لدى عمر بن الخطاب ؟ اذكر موقفاً يبين  المنزلة العالية للعباس بن-ج  
.................................................................................................................................................

  -:من قصة أسامة بن زيد 

يتبنى زيداً ؟  )  اهللا عليه وسلمصلى( الموقف الذى جعل الرسول  كيف أسلم زيد بن حارثة ؟ ما -١
.................................................................................................................................................

 . ) صلى اهللا عليه وسلم( ما منزلة أم أيمن عند رسول اهللا  -٢
.................................................................................................................................................

 من التى تزوجت زيد بن حارثة ؟ وما عالقتها بالرسول ؟  -٣
.................................................................................................................................................

كيف نشأ أسامة نشأة سوية ؟ وما أول غزوة اشترك فيها ؟وكم كان عمره فى ذلك الوقت ؟  -٤
.................................................................................................................................................
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 اذكر حادثتين تدالن على حب النبى صلى اهللا عليه وسلم ألسامة ؟ -٥
.................................................................................................................................................

ة التى أظهرها أسامة فى غزوة حنين ؟ ما البطول -٦
.................................................................................................................................................

 ما الغزوة التى استشهد فيها زيد ؟ وكيف استشهد ؟ -٧
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   ِا ِفَٙٛ اٌذيٓ فٝ اٌرصٛس اإلسالِٝ- 1

٘ٛ إٌّٙظ اٌغّبٜٚ اٌزٜ 
يٕظُ وً أِٛس اٌؾيبح 

ٚاالعزّبػيخ  اٌغيبعيخ
ٚااللزظبديخ ٚاٌضمبفيخ ٚغيش٘ب  

ِا اٌذيٓ اٌزٜ أٔضٌٗ اهلل ػٍٝ األٔثياء - 2

 .اإلعالَ      ؟  خّيؼا
؟   (اإلسالَ  )ِارا ٔؼٕٝ تىٍّح - 3

ٔؼٕٝ إخالص اٌؼجبدح هلل ٚؽذٖ 
. ٚاالعزغبثخ ٌششػٗ 

أْ اهلل ٌٓ : ٘اخ ِٓ اٌمشآْ ِا يؤوذ - 4
.  يمثً ِٓ أزذ ديٕا إال اإلسالَ 

ِٚٓ يجزغ غيش اإلعالَ ديٕب " 
فٍٓ يمجً ِٕٗ ٚ٘ٛ فٝ اآلخشح 

" .  ِٓ اٌخبعشيٓ 
أْ سساٌح : ٘اخ ِٓ اٌمشآْ ِا يؤوذ - 5

. اٌشسٛي ِسّذ ػاٌّيح 

ِٚب أسعٍٕبن إال سؽّخ " 
" . ٌٍؼبٌّيٓ 

أْ ديٓ اهلل : ٘اخ ِٓ اٌمشآْ ِا يؤوذ - 6
ٚازذ ٘ٛ اإلسالَ  

" . إْ اٌذيٓ ػٕذ اهلل اإلعالَ " 
ِا اٌغشيك إٌٝ اٌفالذ فٝ اٌذٔيا - 7

ٚاآلخشج ؟ 

٘ٛ ارجبع ِٕٙظ اهلل ، ٚإخالص 
. اٌؼجبدح ٌٗ ٚؽذٖ  

٘اخ ِٓ اٌمشآْ ِا يؤوذ أْ اٌّؤِٓ - 8
يؤخز خضاءٖ اٌسسٓ فٝ اٌذٔيا ٚاآلخشج ؟ 

ِٓ ػًّ طبٌؾب ِٓ روش أٚ " 
أٔضٝ ٚ٘ٛ ِؤِٓ فٍٕؾييٕٗ 

ؽيبح طيجخ ٌٕٚغضيُٕٙ أعشُ٘ 
"  ثأؽغٓ ِب وبٔٛا يؼٍّْٛ 

ِا اٌفشق تيٓ سساالخ اٌشسً اٌساتميٓ - 9
ٚسساٌح اٌشسٛي ِسّذ ؟  

سعبالد اٌشعً اٌغبثميٓ 
خبطخ ٌمُِٛٙ ،  أِب سعبٌخ 

. اٌشعٛي ِؾّذ ػبِخ شبٍِخ 
ِا اٌفشق تيٓ ِٕٙح اهلل ِٕٚا٘ح - 10

؟   اٌثشش

ِٕب٘ظ اٌجشش ِزغيشح ِزمٍجخ ، 
أِب ِٕٙظ اهلل ؽميمخ وٛٔيخ 

ثبليخ ٚصبثزخ  
ِا أّ٘يح أْ يؼيش إٌاط ٚفك ِٕٙح - 11

اهلل ؟  

يٕظُ ؽيبرُٙ ٚأخاللُٙ 
ٚٔظُّٙ ٚػاللبرُٙ ؛ ؽزٝ 

يىٛٔٛا فٝ رٛافك ِغ عٕٓ 
. اٌىْٛ ٚفطشح اٌٛعٛد 

ِا اٌزٜ يسذز إرا ٌُ يؼيشٛا ٚفك - 12
 ؟  ِٕٙح اهلل

عيىْٛٔٛ فٝ خظبَ ِغ عٕٓ 
اٌىْٛ ٚفطشح اٌٛعٛد ٚإٌزبئظ 

. عزىْٛ ٚخيّخ عيئخ 
ِا ِصادس اٌرششيغ اإلسالِٝ ؟  - 13

. وزبة اهلل ٚاٌغٕخ إٌجٛيخ 
أْ اٌمشآْ : ٘اخ دٌيال ٔمٍيا يؤوذ - 14

. ٚاٌسٕح ِصذسا اٌرششيغ اإلسالِٝ 

ٌمذ رشوذ : " لبي سعٛي اهلل 
فيىُ ِب إْ رّغىزُ ثٗ ٌٓ 

رؼٍٛا أثذا ، وزبة اهلل ٚعٕزٝ  
ِٓ اذثغ ِٕٙح اهلل واْ فٝ : أوًّ - 15

......... ذٛافك ِغ  
ِا ِؼٕٝ اٌرٛزيذ ؟  - 16

يؼٕٝ أْ اهلل ٚاؽذ أؽذ ال 
ششيه ٌٗ وّب عبء فٝ عٛسح 

. لً ٘ٛ اهلل أؽذ " اإلخالص 
. ٌُٚ يٌٛذ . ٌُ يٍذ . اهلل اٌظّذ 

"  ٌُٚ يىٓ ٌٗ وفٛا أؽذ 
؟   إالَ دػا خّيغ اٌشسً ٚاألٔثياء - 17

إٌٝ اٌزٛؽيذ ٚػجبدح اهلل ٚؽذٖ   
؟   ػالَ يمَٛ إٌّٙح اإلسالِٝ - 18

يمَٛ ػٍٝ أعبط اٌزٛؽيذ 
. اٌىبًِ اٌخبٌض هلل 

 ) يمظذ ثبٌزٛؽيذ أْ ٔمٛي -19
ال إٌٗ إال اهلل ِؾّذ سعٛي اهلل 

  )    (   )
وً اٌشعبالد اٌغّبٚيخ - 

 . (     )دػذ إٌٝ اٌزٛؽيذ 
ال ػاللخ ثيٓ اٌزٛؽيذ - 

  . (     )ٚاٌؾشيخ اإلٔغبٔيخ   
صٕف ِٓ إٌاط يؤُِٕٙ اهلل ٚال -  20

فّٓ ُ٘ ؟  ٚاسرشٙذ ٌزٌه تآيح .  يخيفُٙ 
.                      لشآٔيح 

 اٌزيٓ رغزميُ ػميذرُٙ ػٍٝ 
اٌٛؽذأيخ هلل ، ٚػجبدرٗ ٚؽذٖ 

. ال ششيه ٌٗ 
إْ اٌزيٓ لبٌٛا  :" اٌذٌيً ِٓ اٌمشآْ

سثٕب اهلل صُ اعزمبِٛا فال خٛف 
" . ػٍيُٙ ٚال ُ٘ يؾضْٔٛ

ِا ِفَٙٛ اٌؼثادج فٝ اإلسالَ ؟  - 21

٘ٝ ارجبع ِٕٙظ اهلل ٚؽذٖ فٝ 
. وً أِٛس اٌذٔيب 

ويف اذسغ ِفَٙٛ اٌؼثادج ؟  - 22

ارغغ ٌيشًّ وً عٍٛن 
اإلٔغبْ فٝ اٌؾيبح فىً ػًّ 
يفؼٍٗ اإلٔغبْ اثزغبء ٚعٗ اهلل 
فٙٛ ػجبدح ِٚب يزشوٗ ِٓ شش 

. فٙٛ ػجبدح 
 رزؾٛي اٌشؼٛة -23

اإلعالِيخ ِٓ شؼٛة 
......... ِغزٍٙىخ إٌٝ شؼٛة 

إرا ػٍّذ ثبٌّؼٕٝ اٌشبًِ ٌٍـ 
 .....
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اروش زذيثا يذي ػٍٝ زة اهلل إذماْ - 24
. اٌؼًّ 

إْ اهلل يؾت إرا ػًّ " 
" . أؽذوُ ػّال أْ يزمٕٗ 

ِا اٌّىافؤج اٌرٝ يسصً ػٍيٙا - 25
اٌّؤِٓ ٚاٌىافش خضاء إذماْ اٌؼًّ ؟ 

 يىبفئٗ اهلل فٝ اٌذٔيب :اٌّؤِٓ 

ثبٌّبي ٚاٌضشاء ٚاٌظؾخ 
ٚإٌغبػ ٚاٌزٛفيك فٝ اٌؼًّ 

 عٕبد ٚػيْٛ اآلخشح، أِب 
. ِٚمبَ وشيُ 

 يأخز عضاءٖ فٝ اٌذٔيب :اٌىافش 

فمط ؛ ألٔٗ أخز ثبألعجبة 
ٚاٌغٕٓ اٌىٛٔيخ اٌزٝ عٕٙب 

. اهلل ٌٍىْٛ 
  ، سوؼزبْ صالج اٌظٙش فٝ اٌسفش- 26

  ،  سوؼزبْٚطالح اٌؼظش 
  ،  صالس سوؼبدٚطالح اٌّغشة 

  .  سوؼزبْٚاٌؼشبء 
ً٘ يدٛص ٌٍّسافش ٚاٌّميُ اٌّسر - 27

ػٍٝ اٌخفيٓ ؟ ِٚا اٌّذج اٌرٝ يدٛص 
 ؟  اٌّسر فيٙا

ٔؼُ يغٛص اٌّغؼ ػٍٝ 
اٌغٛسثيٓ أٚ اٌخفيٓ ٌٍّميُ 
يِٛب ٌٚيٍخ ، ٚاٌّغبفش صالصخ 

. أيبَ ٌٚيبٌٙٓ 
 ؟  ِا ششٚط اٌّسر ػٍٝ اٌدٛستيٓ- 28

ٌجظ اٌخفيٓ ػٍٝ طٙبسح 
ِبئيخ ، يىْٛ اٌخف عّيىب 

طب٘شا غيش سليك ٚال شفبف ، 
يغزش اٌمذَ ِغ اٌىؼجيٓ  

 ؟   ِا ِثغالخ اٌّسر- 29

خٍغ اٌخفيٓ ، أزٙبء ِذح 
. اٌّغؼ ، ؽذٚس صمت فيّٙب 

. ٚضر ويفيح اٌّسر ػٍٝ اٌخفيٓ - 30

ٚػغ أطبثغ اٌيذ اٌيّٕٝ ثؼذ 
ثٍٙب ثبٌّبء ػٍٝ ِمذَ  

اٌشعً اٌيّٕٝ ، ٚٔؼغ أطبثغ 
اٌيذ اٌيغشٜ ػٍٝ ِمذَ 

اٌشعً اٌيغشٜ ّٚٔش ثبألطبثغ 
إٌٝ اٌغبق فٛق اٌىؼجيٓ 

. ٚٔفشط لٍيال ثيٓ األطبثغ 
ِا زىُ ِٓ أدسن سوؼح ِغ اإلِاَ  فٝ - 31

  ؟  اٌّسدذ

يذخً ِغ اإلِبَ فٝ اٌظالح 
ٚيمف ثؼذ أْ يغٍُ اإلِبَ 

. ٚيزُ ِب فبرٗ ِٓ سوؼخ 
ِا زىُ ِٓ أساد أْ يرٛضؤ ٚلذ ٚضغ - 32

       يّغؼ ؟ خثيشج تؼذ وسش رساػٗ 
ػٍيٙب ثبٌّبء   

ِا اٌصٍٛاخ اٌرٝ ذمصش فٝ اٌسفش ؟  - 33

–  اٌظٙش  )اٌظٍٛاد اٌشثبػيخ 
  (اٌؼشبء –  اٌؼظش 

وُ اٌّسافح اٌرٝ ذمصش فيٙا اٌصالج - 34
 ؟   اٌشتاػيح

. ٚ  فأوضش ي وي81
ِارا يفؼً ِٓ صٍٝ تاٌسفيٕح ِرٛخٙا - 35

؟   إٌٝ اٌمثٍح ثُ داسخ تٗ اٌسفيٕح 

 ٜيجمٝ ػٍٝ ٔفظ اٌمجٍخ اٌذ
رٛعٗ إٌيٙب ِّٙب رغيش ارغبٖ 

. اٌغفيٕخ ، فال يغيش لجٍزٗ 
ً٘ يدٛص لصش صالج اٌفدش ٚاٌّغشب  - 36

ال ؛ ألْ اٌمظش يىْٛ فٝ 
. اٌظٍٛاد اٌشثبػيخ فمط 

ِا ِظا٘ش يسش اإلسالَ فٝ اٌصالج ؟  - 37

ِٓ ػغض ػٓ اٌظالح لبئّب 
. فٍيغٍظ أٚ يؼغغ أٚ يؤِئ 

ِا زىُ ِٓ ألاَ أستؼح أياَ فٝ اٌسفش - 38

يغٛص       الٚواْ يمصش اٌصالج ؟

اٌمظش ٌّٓ وبْ فٝ ٔيزٗ 
. اإللبِخ أوضش ِٓ صالصخ أيبَ  

 ؟   ِرٝ يىْٛ اٌدّغ تيٓ اٌصالذيٓ- 39

إرا ؽذس اٌغفش لجً  طالح 
اٌظٙش أٚلجً ِغيت اٌشّظ ، 
اٌّشع ، اٌّطش ٚاٌجشد ٚاٌشيؼ 
ٚرشاوُ اٌضٍظ ، يٛ َ ػشفخ ػٕذ 

.                       أداء اٌؾظ 
؟  ِا أٔٛاع اٌدّغ - 40

يظٍٝ اٌؼظش ِغ  : عّغ رمذيُ
اٌظٙش فٝ ٚلذ اٌظٙش ، 
ٚاٌؼشبء لجً ٚلزٙب ِغ 

. اٌّغشة 
يظٍٝ اٌظٙش ثؼذ : عّغ رأخيش

ٚلزٗ ِغ اٌؼظش ٚاٌّغشة ثؼذ 
. ٚلزٗ ِغ اٌؼشبء 

عٕخ ِرٝ زذثد غضٚج زٕيٓ ؟   - 41
.  ٘ــ 8

 ؟   ِا سثة اٌغضٚج- 42

ألْ ٘ٛاصْ ٚصميف ٚعذرب 
اٌفشطخ ٌٍمؼبء ػٍٝ 

اٌّغٍّيٓ لجً أْ يضداد 
. ػذدُ٘ ثؼذ فزؼ ِىخ 

ِٓ أِيش اٌّششويٓ فٝ اٌغضٚج ؟  - 43

ِبٌه ثٓ ػٛف ، ٚوبْ ػّشٖ 
 ػبِب  30
 ؟   تُ أشاس ِاٌه ػٍٝ اٌّششويٓ- 44

أْ يأخزٚا ِؼُٙ إٌغبء 
ٚاٌٌٛذاْ ٚوً ِب يٍّىْٛ ِٓ 

اٌّٛاي ٚاٌذٚاة ؛ ٌزىْٛ ؽبفضا 
. ٌُٙ ػٍٝ اٌمزبي ثمٛح 

؟   ِا ػذد خيش اٌّسٍّيٓ يَٛ زٕيٓ - 45

.  أٌف 12

ٌّارا اصغسثد ٘ٛاصْ ٚثميف وً ِا - 46
    ؟ ذٍّه فٝ غضٚج زٕيٓ 

ٌيىْٛ ؽبفضا ٌُٙ ػٍٝ اٌمزبي 
. ثمٛح 

ٚضر أسثاب فشاس اٌّسٍّيٓ فٝ أٚي - 47
. اٌغضٚج ، ثُ ثثاذُٙ فٝ ٔٙايرٙا 

أػغت اٌّغٍّْٛ وضشح 
ػذدُ٘ إٌٝ دسعخ اٌغشٚس 

ٚلبي أؽذُ٘ ٌٓ ٔٙضَ اٌيَٛ 
ِٓ لٍخ ، ٚػٕذِب ٚطً 

اٌّغٍّْٛ ٚادٜ ؽٕيٓ وبْ 
األػذاء لذ أػذٚا ٌُٙ وّبئٓ 

ٚفغأح أٙبٌذ  
ػٍيُٙ عٙبَ اٌّششويٓ 

ٚٔجبٌُٙ فزفشق اٌّغٍّْٛ 
ِٕٙضِيٓ فٝ ثذايخ  ٚفشٚا

اٌّؼشوخ ٚرشوٛا اٌشعٛي 
ٚؽٌٛٗ ػذد لٍيً ِٓ 

اٌّغٍّيٓ ، صُ ٔبدٜ ػٍيُٙ 
اٌشعٛي فٍُ يؼٛدٚا ٚٔبدٜ 

ػٍيُٙ اٌؼجبط ػُ اٌشعٛي 
ٚػبدٚا ٚٔظّٛا طفٛفُٙ ثؼذ 
أْ أٔضي اهلل اٌغىيٕخ ػٍيُٙ 
ٚؽممٛا إٌظش ػٍٝ األػذاء  

ِارا لاي اٌشسٛي ػٕذِا فش اٌّسٍّْٛ  - 48

 أيٙب إٌبط ، ٍّ٘ٛا إٌٝ أٔب 
سعٛي اهلل ، أٔب ِؾّذ ثٓ ػجذ 

اهلل   
؟    ِا دٚس اٌمائذ فٝ ِؼشوح زٕيٓ- 49

اٌضجبد ٚؽش اٌغٕٛد ػٍٝ 
. اٌضجبد ٚاإلسشبد ٚاٌزٛعيٗ 

ِارا ذشن اٌّششوْٛ ٌٍّسٍّيٓ ِٓ - 50
غٕائُ ؟  
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–  آالف ِٓ إٌغبء ٚاألٚالد 6
 أٌفب 24 – اٌغُٕ أٌفب ِٓ 40

 آالف أٚليخ ِٓ 4– ِٓ اإلثً 
. اٌفؼخ 

ويف اسرغاع اٌؼثاط أْ يدّغ - 51
اٌّسٍّيٓ يَٛ زٕيٓ تؼذ فشاسُ٘ ؟  

أِش اٌشعٛي ػّٗ اٌؼجبط أْ 
يٕبدٜ فٝ اٌّغٍّيٓ ، فأخز 

يب : يظشؿ ثأػٍٝ طٛرٗ 
ِؼشش األٔظبس ، يب أطؾبة 

شغشح ثيؼخ  )اٌغّشح 
فمبٌٛا ٌجيه ٚثذأٚا  (اٌشػٛاْ 

. فٝ اٌؼٛدح ٚرٕظيُ اٌظفٛف 
ِارا زذز تؼذ ٘ضيّح اٌّششويٓ ؟  - 52

ٌغأ اٌّششوْٛ إٌٝ اٌطبئف 
ٚرؾظٕٛا ثٙب ٚارغٗ اٌشعٛي 

 15ٚعيشٗ ٌؾظبسُ٘ ؽٛاٌٝ 
. ٌيٍخ 

ِا اٌذسٚط اٌّسرفادج ِٓ غضٚج - 53
 ؟   زٕيٓ

رغٕت – األخز ثأعجبة إٌظش 
– اٌغشٚس ثبٌؼذد ٚاألعٍؾخ 

– االٌزضاَ ثٙذٜ اٌشعٛي 
اٌفشاس ِٓ عبؽخ اٌمزبي إصُ 

اٌزؼشع ٚاالػزّبد – وجيش 
إٌظش ِٓ – ػٍٝ اهلل دائّب 

. ػٕذ اهلل 
ِرٝ أػٍٓ اٌؼثاط إسالِٗ ؟  - 54

يَٛ فزؼ ِىخ  
شاسن اٌؼثاط فٝ اإلػذاد ٌٍماء - 55

– ثذس  ) ..األٔصاس ِغ اٌشسٛي فٝ يَٛ 
  (ثيؼخ اٌؼمجخ اٌضبٔيخ– أؽذ 

ٌّارا أعٍك اٌّسٍّْٛ ػٍٝ اٌؼثاط  - 56
 ؟ سالٝ اٌسشِيٓ 

ػٕذِب أطبة اٌجالد لؾط شذيذ 
ٚعفذ يٕبثيغ اٌّيبٖ فٝ ػٙذ 

ػّش ، أزظش إٌبط اٌّطش 
فغّغ ػّش إٌبط ٌظالح 

االعزغمبء ٚاٌزؼشع إٌٝ اهلل 
ؽزٝ يٕضي اٌّطش ٚأِغه 

ثيّيٓ اٌؼجبط ٚسفؼٙب إٌٝ 
اٌغّبء ٚدػب اهلل أْ يٕضي 

اٌّطش  
ِرٝ ذٛفٝ اٌؼثاط ؟ ٚفٝ خالفح ِٓ ؟  - 57

٘ـ فٝ 32رٛفٝ اٌؼجبط عٕخ 
خالفخ ػضّبْ ثٓ ػفبْ ٚدفٓ 

. ثبٌّذيٕخ إٌّٛسح  
تُ سّٝ اٌؼاَ اٌزٜ ذؼشضد فيٗ - 58

 اٌثالد ٌٍمسظ اٌشذيذ فٝ ػٙذ ػّش ؟     
.  ػبَ اٌشِبدح 

ِا اٌزٜ يذي ػٍيٗ ِٛلف اٌشسٛي ِٓ - 59
   أسش اٌؼثاط يَٛ تذس

. يذي ػٍٝ اٌّغبٚاح ٚاٌؼذي 
ِرٝ لذَ ٚفذ األٔصاس ٌٍشسٛي ؟  -  60

فٝ ِٛعُ اٌؾظ  
ِا ِٛلف اٌشسٛي ِٓ ػّٗ اٌؼثاط - 61

يَٛ تذس ؟ 

عّغ اٌشعٛي أٔيٕٗ فأِش ثفه 
ٚصبلخ ٚٚصبق عّيغ األعشٜ 

ٚطٍت ِٕٗ أْ يفذٜ ٔفغٗ ، 
ٚأساد اٌؼجبط أْ يغبدس أعشٖ 

ثذْٚ فذيخ ، ٌٚىٓ اٌشعٛي 
 .أطش ػٍٝ دفغ اٌفذيخ 

 
 (لصح أساِح تٓ صيذ)

 ؟   ِارا ذؼشف ػٓ سٛق ػىاػ- 1

يمغ ثبٌمشة ِٓ ِىخ ، يجبشش 
فيٗ اٌزغبس ثيغ عٍؼُٙ اٌزٝ 

عٍجٛ٘ب ِٓ اٌجٍذاْ اٌّغبٚسح 
ٌٍغضيشح اٌؼشثيخ ٚيجبشش 

اٌشؼشاء ٚاٌخطجبء إٌمبء اٌشؼش 
ٚإٌضش ، ٚيٛعذ ِىبْ ِخظض 

. ٌجيغ اٌؼجيذ 
ِا اٌزٜ عٍثرٗ اٌسيذج خذيدح ِٓ زىيُ - 2

تٓ زضاَ ؟  

أْ يشزشٜ ٌٙب غالِب ِٓ 
. عٛق ػىبظ 

ِا اٌثّٓ اٌزٜ دفؼٗ زىيُ تٓ زضاَ - 3
ِماتً اٌغالَ ؟ 

.  دسُ٘ 400
ِارا فؼٍد اٌسيذج خذيدح تاٌغالَ ؟ - 4

أػطزٗ ٘ذيخ ٌٍشعٛي ِؾّذ 
. صٚعٙب 

ِا اٌسثة اٌزٜ خؼً صيذ تٓ زاسثح - 5
يثاع فٝ سٛق اٌؼثيذ  

ألٔٗ أخز أعيشا ػٕذِب أغبسد 
لجيٍخ ثٕٝ اٌميٓ ػٍٝ لجيٍخ 

. ثٕٝ ِؼٓ 
ِا ِٛلف صيذ ػٕذِا خاء إٌيٗ أتيٗ - 6

 ؟   ٚػّٗ ٌيؤخزاٖ

سفغ اٌز٘بة ِؼّٙب ٚفؼً 
. أْ يجمٝ ِغ اٌشعٛي 

ً٘ ٚافك اٌشسٛي ػٍٝ افرذاء صيذ تٓ - 7
 ؟  زاسثح

" لبي اٌشعٛي ٌٛاٌذٖ ٚػّٗ 
ادػٖٛ فخيشٖٚ فئْ اخزبسوُ 

فٙٛ ٌىُ ، ٚإْ اخزبسٔٝ فٛاهلل 
ِب أٔب أخزبس ػٍٝ ِٓ اخزبسٔٝ 

أؽذا  
ً٘ ٚافك صيذ ػٍٝ اٌؼٛدج ِغ أٍ٘ٗ ؟ - 8

سفغ ٚفؼً اٌجمبء ِغ 
اٌشعٛي ٚلبي ٌٍشعٛي أٔذ 

.  ِٕٝ ثّىبٔخ األة ٚاٌؼُ  

ِا ِٛلف اٌشسٛي ػٕذِا سفض صيذ - 9
اٌؼٛدج ِغ أٍ٘ٗ ؟ ِا اٌّٛلف اٌزٜ خؼً 

 ؟  اٌشسٛي يرثٕٝ صيذا

فبػذ ػيٕبٖ ثبٌذِٛع ، ٚخشط 
إٌٝ اٌىؼجخ ٚلبي أيٙب إٌبط 
اشٙذٚا أْ صيذا اثٕٝ يشصٕٝ 

. ٚأسصٗ 
 أعٍُ صيذ ؛ ألٔٗ وبْ ػجذا -10

 . (    )ٌشعٛي اهلل 
عبء ؽىيُ ثٓ ؽضاَ يٕبشذ - 

 .  (     )اٌشعٛي فٝ صيذ 
اشزشٜ اٌشعٛي صيذا ِٓ - 

 . (   )اٌغيذح خذيغخ 
أعش ثٕٛ اٌميٓ صيذا ِغ ِٓ - 

أعش ِٓ ثٕٝ ِؼٓ ، ٚثيغ فٝ 
   . (   )ػىبظ 

 ؟  ِرٝ أسٍُ صيذ- 11

ػٕذِب دخً ػٍٝ اٌشعٛي 
ٚاٌغيذح خذيغخ فٛعذّ٘ب 

يشوؼبْ ٚيغغذاْ فغأٌّٙب ، 
فأخجشٖ اٌشعٛي ػٓ اإلعالَ ، 

. فأعٍُ ٚؽغٓ إعالِٗ 
. صٚاج صيذ ِٓ أَ أيّٓ . ػًٍ - 12

ألْ إٌجٝ ساػٝ أْ يغّغ ثيٓ 
اصٕيٓ ِٓ أؽت إٌبط إٌٝ 

لٍجٗ  
    ثشوخ  ِا اسُ أَ أيّٓ اٌسميمٝ ؟- 13
. ػًٍ ذشدد اٌشسٛي ػٍٝ تيد صيذ - 14

ٌؾجٗ ٌضيذ ٚألْ أَ أيّٓ ٘ٝ 
. اٌزٝ سثزٗ ثؼذ ِٛد أِٗ 

ػًٍ صيذ يسًّ إٌثً ٚاٌسٙاَ غٍٝ - 15
. تذس 
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ألْ صيذ وبْ ِٓ أِٙش اٌشِبح 
ٚعٛف يغذد عٙبِٗ إٌٝ 

طذٚس اٌّششويٓ  
ػًٍ أَ أيّٓ ذسًّ اٌضّاداخ - 16

. ٚاٌمشتح 

ٌزمَٛ ثزؼّيذ عشاػ 
اٌّظبثيٓ ٚاٌمشثخ ٌزغمٝ 

اٌّغب٘ذيٓ  
 أزظش اٌّغٍّْٛ فٝ ثذس -17

)  (   ٌىضشح ػذدُ٘ 
أطشد لشيش ػٍٝ اٌضأس ثؼذ - 

  (   )٘ضيّزٙب فٝ ثذس 
وبْ ػذد اٌّغٍّيٓ فٝ ثذس - 

   (   )صٍش ػذد اٌّششويٓ 
ِا اٌذسٚط اٌّسرفادج ِٓ غضٚج - 18

 أزذ ؟
ػذَ ِخبٌفخ – اٌضجبد ٚاٌظجش 

اٌشغبػخ  – أٚاِش اٌمبئذ 
ِرٝ وأد سشيح ِؤذح ؟ ِٚٓ لاد - 19

خيش اٌّسٍّيٓ فيٙا ؟ ٌّٚارا ػذد 
اٌشسٛي اٌميادج فيٙا  

 ٘ـ ، اٌمبئذ صيذ 8وبٔذ عٕخ 
 أثٝثٓ ؽبسصخ صُ عؼفش ثٓ 

. طبٌت صُ ػجذ اهلل ثٓ سٚاؽخ 
ٚػذد اٌشعٛي اٌميبدح  ؛ ألٔٗ 

. يؼٍُ خطٛسح اٌّؼشوخ 
 ؟     ِا ػذد خيش األػذاء فٝ ِؤذح- 20

.  أٌف 200يضيذ ػٍٝ 
ِٓ رٚ اٌدٕازيٓ ؟ ٌّٚارا ٌمثٗ - 21

اٌشسٛي ؟  

عؼفش ثٓ أثٝ طبٌت ٌمجٗ 
اٌشعٛي ثزٜ اٌغٕبؽيٓ ػٕذِب 

فمذ رساػيٗ فٝ ِؤرخ 
فبِغه اٌشايخ ثؼؼذيٗ ؽزٝ 

اعزشٙذ فذػب ٌٗ اٌشعٛي أْ 

يجذٌٗ اهلل ثيذيٗ عٕبؽيٓ فٝ 
اٌغٕخ  

ِٓ اٌزٜ لاد اٌديش تؼذ اسرشٙاد - 22
 ؟  اٌمادج اٌثالثح

.  خبٌذ ثٓ اٌٌٛيذ 
ٌّارا ٌمة اٌشسٛي خاٌذا تسيف اهلل - 23

 ؟   اٌّسٍٛي

 عيٛف 9ألٔٗ رىغشد فٝ يذٖ 
فٝ ِؤرخ ٚاعزطبع ثخجشرٗ أْ 

. يؼٛد ثبٌغيش إٌٝ اٌّذيٕخ 
ِا اٌزٜ ذّٕاٖ أساِح تؼذ اسرشٙاد - 24

 ؟  ٚاٌذٖ

رّٕٝ أْ رزبػ ٌٗ اٌفشطخ ٌيضأس 
. ٌشٙذاء ِؤرخ 

اٌزٜ تٍغ إٌثٝ تّٛلف لشيش  سخً - 25

 . (األٔظبس–  ثىش – خضاػخ  ) ِٓ
ػذد اٌغيش اٌضاؽف ػٍٝ - 

 12–  آالف 10–  آالف 5 )ِىخ 
 . (أٌفب 

 ٌّارا اذخز اٌشسٛي لشاسٖ تفرر ِىح - 26
؟  

ألْ لشيش ٔفؼذ ػٙذ٘ب ِغ 
اٌشعٛي ٚاػزذد ِغ ؽٍيفزٙب  
ثىش ػٍٝ لجيٍخ خضاػخ اٌزبثؼخ 

. ٌٍشعٛي 
ِا إزساط أتٝ تىش زيّٕا سأٜ - 27

                                    اٌثيضاء ؟ أساِح خٍف إٌثٝ ػٍٝ تغٍرٗ
أؽظ ثؼظّخ اإلعالَ ٚ٘ٛ 

يغٜٛ ثيٓ اٌمبئذ األػٍٝ ٚثيٓ 
شبة ٌيظ ِٓ رٜٚ اٌؾغت 

. ٚإٌغت 
دًٌ . زذ اٌسشلح ػالج اخرّاػٝ - 28

. ػٍٝ رٌه 

ثيٓ اٌشعٛي أْ اٌغجت فٝ 
٘الن األُِ اٌغبثمخ أُٔٙ إرا  

عشق فيُٙ اٌفميش ألبِٛا 
ػٍيٗ اٌؾذ ، ٚإرا عشق 
اٌششيف رشوٖٛ ، ٚلبي 

" اٌشعٛي ٌيجيٓ أّ٘يخ اٌؼذي 
ٌٛ أْ فبطّخ ثٕذ ِؾّذ 

" . عشلذ ٌمطؼذ يذ٘ب 
ٚيجيٓ أْ ؽىُ اهلل أٚصك طٍخ 

ثمٍت إٌجٝ 
ِا " أذشفغ فٝ زذ ِٓ زذٚد اهلل - " 29

ِٕاسثح ٘زٖ اٌؼثاسج ؟ 

ػٕذِب طٍجذ لشيش ِٓ 
أعبِخ أْ يز٘ت ٌٍشعٛي  

ٚيطٍت ِٕٗ أْ يؼفٛ ػٓ 
اٌّشأح اٌّخضِٚيخ اٌزٝ 

عشلذ ٌشذح ؽت اٌشعٛي 
ألعبِخ ، فشفغ اٌشعٛي 
ٚاؽّش ٚعٙٗ ِٓ اٌغؼت 
. ٚٚعٗ اٌٍَٛ إٌٝ أعبِخ 

خّؼد ٘ٛاصْ أِش٘ا ٌرضّٓ إٌصش - 30
. دًٌ 

أخزد ِؼٙب وً ِب رٍّه ؛ 
ؽزٝ يىْٛ ؽبفضا ٌٍغٕٛد ػٍٝ 

. اٌمزبي ٚػذَ اٌفشاس 
ِٛلف إٌثٝ يَٛ زٕيٓ دسط ٌمادج - 31

. ٚضر رٌه . اٌسشب اٌّؼاصشيٓ 

ٌضجبد اٌشعٛي فٝ أسع 
اٌّؼشوخ ٚػذَ رشاعؼٗ 

ٚرشغيؼٗ  
ٌٍغيش ٌٍؼٛدح ألسع اٌّؼشوخ  

 ؟  ِا ٚخٗ تغٌٛح أساِح يَٛ زٕيٓ- 32

وبْ طغيشا ٚظً ِغ ِٓ 
أؽبطٛا ثبٌشعٛي ٌؾّبيزٗ ِٓ 

عٙبَ األػذاء فٝ ٚلذ فش 
فيٗ وجبس اٌظؾبثخ   

ػًٍ لٛي تؼض اٌّسٍّيٓ ٌٓ ٔغٍة - 33 
 .     اٌيَٛ ِٓ لٍح 

 ٌىضشح ػذد اٌغيش يَٛ ؽٕيٓ 
، فٍمُٕٙ اهلل دسعب ٌيؤوذ ٌُٙ 

أْ إٌظش ِٓ ػٕذ اهلل ، ٚأْ 
. غشٚسُ٘ ٌُ يٕفؼُٙ 

ػًٍ إخفاء اٌشسٛي ألِش اذخزٖ ٌُٚ - 34
. يؼٍٕٗ 

٘ٛ أٔٗ عيٌٛٝ أعبِخ لبئذا 
ٌٍغيش ٌشغبػزٗ ٚصجبرٗ فٝ 

ِؤرخ  
 ٚلف اٌّغٍّْٛ ٚساء -35

ِؼبيك ٚادٜ ؽٕيٓ ٚشؼبثٗ      
 . )    (

٘غُ اٌّغٍّْٛ ػٍٝ -
أػذائُٙ فٝ ؽٕيٓ فأخزُٚ٘ 

 . (     )ِشح ٚاؽذح 
رمٙمش اٌّغٍّْٛ فٕبداُ٘ - 

ٍّ٘ٛا إٌٝ    : إٌجٝ فٝ ؽٕيٓ 
 . )    (

وبٔذ غضٚح ؽٕيٓ أٚي غضٚح - 
يخشط فيٙب أعبِخ ِغ اٌشعٛي 

 .   )     (
 وبٔذ غضٚح ؽٕيٓ فٝ -36

 ( . 8- 7- 6 )اٌغٕخ 
وبْ عٓ أعبِخ فٝ غضٚح - 

 ( . 14 – 15– 16 )ؽٕيٓ 
ٚيَٛ ؽٕيٓ إر أػغجزىُ  " -37

وضشرىُ فٍٓ رغٓ ػٕىُ شيئب 
ٚػبلذ ػٍيىُ األسع ثّب 

" . سؽجذ صُ ٌٚيزُ ِذثشيٓ 
 ؟  ِا اٌّٛلف اٌزٜ ٔضٌد فيٗ ٘زٖ اآليح

ٔضٌذ ػٕذِب أطبة اٌّغٍّْٛ 
اٌغشٚس ثغجت وضشح ػذدُ٘ 
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ُٚ٘ فٝ طشيمُٙ ٌغضٚح 
ؽٕيٓ ، فغشُ٘ وضشح ػذدُ٘ 
ٚلبي أؽذُ٘ ٌٓ ٔٙضَ اٌيَٛ 
ِٓ لٍخ ، فؼٍُّٙ اهلل دسعب 
ٌيؤوذ ٌُٙ أْ إٌظش ِٓ ػٕذ 

اهلل ، فأطبثُٙ األػذاء 
ثغٙبُِٙ ٚفشٚا ٘بسثيٓ فٝ 
أٚي اٌّؼشوخ ، ٚٔبدٜ ػٍيُٙ 

اٌؼجبط ػُ اٌشعٛي فؼبدٚا ، 
ٚٔظّٛا طفٛفُٙ ٚأٔضي اهلل 
اٌغىيٕخ ػٍيُٙ ، ٚاٌّالئىخ 

. رغبٔذُ٘ 
ٌّارا اخراسخ لشيش أساِح ٌيز٘ة - 38

ٌٍٕثٝ ٚيشفغ ٌٍّشأج اٌّخضِٚيح اٌرٝ 
 ؟  سشلد

ألْ اٌشعٛي يؾت أعبِخ 
وضيشا ، ٚظٕٛا أٔٗ عيغزغيت 

 ٌٗ. 
ً٘ ػفا اٌشسٛي ػٓ اٌّشأج - 39

؟   اٌّخضِٚيح 

ال سفغ ؛ ألٔٗ ؽذ ِٓ ؽذٚد 
. اهلل 

 
ذذسية 

يغٛص ٌٍّغبفش لظش طالح - 1
  . (    )اٌّغشة 

يغّغ اٌّغٍُ ثيٓ اٌظٙش - 2
  (   ) وُ 90ٚاٌؼظش إرا عبفش 

يغّغ اٌؾبط يَٛ ػشفخ ثيٓ - 3
طالرٝ اٌؼظش ٚاٌّغشة عّغ 

   . (    )رأخيش 
لظش اٌظالح يىْٛ فٝ - 4

   (   )اٌظٍٛاد اٌشثبػيخ فمط 

يغٛص ٌٍّميُ اٌّغؼ ػٍٝ - 5
   (    )اٌخفيٓ يِٛب ٌٚيٍخ 

يضبة اٌىبفش ػٍٝ إرمبْ - 6
   (   )اٌؼًّ فٝ اٌذٔيب ٚاآلخشح 

ِٓ دخً اٌّغغذ ٚوبْ - 7
اإلِبَ لذ عجمٗ ثشوؼخ يظٍٝ 

صُ يىًّ ِب فبرٗ ثؼذ رغٍيُ 
   (    )اإلِبَ 

ِبرا رؼشف ػٓ طالح - 8
اٌّغجٛق ؟  

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................
...........................................

...................................... 
ً٘ دفغ ػُ اٌشعٛي فذيخ - 9

ػٕذِب ٚلغ فٝ األعش  يَٛ ثذس
 ..........................................

ِب اٌذٚس اٌزٜ لبَ ثٗ - 10
اٌؼجبط ػُ اٌشعٛي يَٛ ثيؼخ 

 اٌؼمجخ اٌضبٔيخ 
...........................................

........ 
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